
Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CIRCUITO HIDRÁULICO DO PEDRÓGÃO 

 

 

ÍNDICE DE VOLUMES 

 

RELATÓRIO 

 VOLUME 1 – PEÇAS ESCRITAS 

  TOMO 1 – CAPÍTULOS INTRODUTÓRIOS 

  TOMO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

  TOMO 3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

  TOMO 4 – MITIGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONCLUSÕES 

 VOLUME 2 – PEÇAS DESENHADAS 

RELATÓRIOS TÉCNICOS 

VOLUME 1 – SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA ALBUFEIRA DE SÃO 
PEDRO 

VOLUME 2 – REGIME DE CAUDAIS ECOLÓGICOS A JUSANTE DA BARRAGEM 
DE SÃO PEDRO 

VOLUME 3 – PLANO DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA 

VOLUME 4 – PROJECTO DE REABILITAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA 

VOLUME 5 – PROJECTO DE ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO  

VOLUME 6 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

 





Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

I 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CIRCUITO 
HIDRÁULICO DO PEDRÓGÃO 

RELATÓRIO 

VOLUME 1 - PEÇAS ESCRITAS 
TOMO 1 – CAPÍTULOS INTRODUTÓRIOS 

 

ÍNDICES 

 

TEXTO 
Pág. 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................ 1 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE 

LICENCIADORA .................................................................................................... 1 
1.2 EQUIPA TÉCNICA ................................................................................................. 2 
1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA .................................................................... 3 

2 ANTECEDENTES, METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA ....................................... 5 
2.1 ANTECEDENTES DO EIA ..................................................................................... 5 
2.2 METODOLOGIA DO EIA ....................................................................................... 6 
2.3 ESTRUTURA DO EIA ............................................................................................ 8 
2.4 ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS ..................................................... 13 

3 HISTORIAL, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ................................. 15 
3.1 HISTORIAL DO PROJECTO ............................................................................... 15 
3.2 JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO .............................................. 23 

4 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO ...................................................................... 25 
4.1 ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL ......................................................... 25 
4.2 ÁREAS SENSÍVEIS ............................................................................................. 27 
4.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE 

ESTUDO .............................................................................................................. 27 
4.4 CLASSES DE USOS, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 

UTILIDADE PÚBLICA .......................................................................................... 29 
4.5 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS ....................................................................................................... 29 
5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ........................................................... 31 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO ................................................................ 31 
5.1.1 Configuração geral do EFMA ...................................................................... 31 
5.1.2 Descrição do Circuito Hidráulico de Pedrógão ............................................ 33 



 
 
 

II 
 

 

5.1.2.1 Considerações prévias ........................................................................... 33 
5.1.2.2 Rede primária ......................................................................................... 34 
5.1.2.3 Rede secundária de rega ....................................................................... 84 

5.2 ACÇÕES E PROJECTOS PARA EXECUÇÃO DO APROVEITAMENTO 
HIDROAGRÍCOLA ............................................................................................. 114 

5.2.1 Considerações prévias.............................................................................. 114 
5.2.2 Fase de projecto ....................................................................................... 114 

5.2.2.1 Definição de acessos ........................................................................... 114 
5.2.2.2 Localização de estaleiros ..................................................................... 114 
5.2.2.3 Definição das áreas de depósitos definitivos ........................................ 115 

5.2.3 Fase de construção .................................................................................. 118 
5.2.3.1 Materiais de construção ....................................................................... 118 
5.2.3.2 Recuperação paisagística .................................................................... 120 
5.2.3.3 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis .......................................... 121 
5.2.3.4 Utilização de acessos ........................................................................... 123 
5.2.3.5 Utilização da área de estaleiros ............................................................ 123 

5.2.4 Fase de exploração .................................................................................. 124 
5.2.5 Fase de desactivação ............................................................................... 125 

5.3 PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA ......................................................... 125 
5.4 PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS ................................. 133 

 

QUADROS DO TEXTO 
Pág. 

Quadro 3.1 – Extensões e áreas dos diferentes tipos de traçado do sistema adutor para as 
alternativas em estudo. ...................................................................................... 19 

Quadro 3.2 – Infra-estruturas hidráulicas existentes nas alternativas de adução em estudo.
 .......................................................................................................................... 19 

Quadro 5.1 - Características gerais dos grupos electrobomba. ............................................ 35 
Quadro 5.2 - Câmaras de ventosas a instalar na conduta elevatória de Pedrógão. ............. 40 
Quadro 5.3 - Localização dos pontões. ................................................................................ 46 
Quadro 5.4 - Localização e características das ventosas. .................................................... 52 
Quadro 5.5 - Localização e características das descargas de fundo. ................................... 52 
Quadro 5.6 – Blocos de rega. Área beneficiada. .................................................................. 70 
Quadro 5.7 - Caudais totais e caudais unitários. .................................................................. 74 
Quadro 5.8 - Localização e características das ventosas. .................................................... 82 
Quadro 5.9 - Localização e características das descargas de fundo. ................................... 83 
Quadro 5.10 – Diâmetro das válvulas nos pontos de entrega. ............................................. 84 
Quadro 5.11 – Unidades de rega delimitadas ...................................................................... 87 
Quadro 5.12 - Localização e características das câmaras de ventosas.  Sub-bloco de 

Pedrógão 1. ....................................................................................................... 93 
Quadro 5.13 - Localização e características das câmaras de ventosas. Sub-bloco de 

Pedrógão 3 ........................................................................................................ 94 
Quadro 5.14 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. Sub-bloco 

de Pedrógão 1. .................................................................................................. 95 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

III 

 

Quadro 5.15 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo.  Sub-bloco 
de Pedrógão 3. .................................................................................................. 95 

Quadro 5.16 - Unidades de rega delimitadas ....................................................................... 96 
Quadro 5.17 - Localização e características das câmaras de ventosas. Sub-bloco de Selmes 

2. ....................................................................................................................... 97 
Quadro 5.18 - Localização e características das câmaras de ventosas. Sub-bloco de Selmes 

5. ....................................................................................................................... 97 
Quadro 5.19 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. Sub-bloco 

de Selmes 2. ...................................................................................................... 98 
Quadro 5.20 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. Sub-bloco 

de Selmes 5. ...................................................................................................... 98 
Quadro 5.21 - Localização e características dos aquedutos. ............................................. 106 
Quadro 5.22 – Categoria, comprimento e largura dos caminhos a beneficiar. ................... 110 
Quadro 5.23 – Constituição do Pavimento para a rede viária. ........................................... 110 
Quadro 5.24 - Principais características das passagens hidráulicas a construir. ................ 112 
Quadro 5.25 - Continuidade de valetas sob serventias ou entroncamentos. ...................... 113 
Quadro 5.26 – Quantidades estimadas de material sobrante. ............................................ 117 
Quadro 5.27 – Mapa resumo das quantidades de matérias utilizados na empreitada. ....... 120 
Quadro 5.28 - Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção. ............ 122 

 

FIGURAS DO TEXTO 
Pág. 

Figura 2.1 - Etapas metodológicas consideradas no EIA. ...................................................... 8 
Figura 3.1 – Subsistema de Pedrógão. Fonte: EDIA ............................................................ 22 
Figura 4.1 - NUT II – Alentejo; NUT III - Baixo Alentejo. ....................................................... 25 
Figura 4.2 – Concelhos e Freguesias Abrangidos pelo Projecto. ......................................... 25 
Figura 4.3 - Enquadramento do Subsistema do Alqueva ..................................................... 26 
Figura 5.1 - Estação elevatória do Pedrógão. Planta e corte transversal. (figuras retiradas do 

Projecto de Execução) ....................................................................................... 36 
Figura 5.2 - Estação elevatória do Pedrógão. Alçados.  (figuras retiradas do Projecto de 

Execução) ......................................................................................................... 37 
Figura 5.3 - Conduta elevatória. Vala tipo e perfil transversal do caminho lateral.  (figura 

retirada do Projecto de Execução) ..................................................................... 39 
Figura 5.4 – Perfil transversal da PH. (figura retirada do Projecto de Execução) ................. 45 
Figura 5.5 – Pontão. ............................................................................................................ 47 
Figura 5.6 – Canal. Perfil transversal tipo. ........................................................................... 48 
Figura 5.7 – Barragem de São Pedro. Perfil transversal tipo. (figura retirada do Projecto de 

Execução) ......................................................................................................... 55 
Figura 5.8 – Barragem de São Pedro. Descarregador de cheias. Planta. (figura retirada do 

Projecto de Execução) ....................................................................................... 60 
Figura 5.9 – Barragem de São Pedro. Torre de tomada de água. Perfil transversal. (figura 

retirada do Projecto de Execução) ..................................................................... 62 



 
 
 

IV 
 

 

Figura 5.10 - Perfil tipo do reservatório de Selmes. (figura retirada do Projecto de Execução)
 .......................................................................................................................... 65 

Figura 5.11 - Perfil tipo do caminho.................................................................................... 111 

 

ANERXOS 

ANEXO 1 –  Mapa resumo de quantidades 

 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE 
LICENCIADORA 

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao projecto 
de execução da “Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão”, localizado no distrito 
de Beja e abrange os concelhos de Vidigueira (freguesias de Vidigueira, Pedrógão, Selmes) 
e Beja (freguesia de Baleizão). 

O projecto em estudo integra o seguinte conjunto de diferentes infra-estruturas primárias e 
secundárias: 

– Uma barragem de aterro (barragem de São Pedro) para armazenamento e 
distribuição de água localizada na ribeira de São Pedro, com 24 m de altura 
máxima e com 183 ha de área inundada ao NPA (142,5). 

– Um reservatório semi-escavado (reservatório de Pedrógão) com funções de 
regularização e distribuição, com uma capacidade de armazenamento de 145 000 
m3, localizado a sudoeste da povoação de Pedrógão. 

– Um reservatório de aterro (reservatório de Selmes) com funções de regularização 
e distribuição, com uma capacidade de armazenamento de 35 000 m3, localizado a 
nordeste da povoação de Selmes. 

– Uma 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. 

– Duas estações elevatórias secundárias localizadas junto dos reservatórios de 
Selmes e Pedrógão. 

– Um sistema adutor com cerca de 28 km de extensão dos quais, 1,8 km são em 
canal trapezoidal e os restantes kms são em conduta enterrada (troços gravíticos e 
elevatórios) com diâmetros variáveis entre 2 500 mm e 1 000 mm. 

– Três blocos de rega com 5 083 ha (blocos de Selmes, Pedrógão e São Pedro-N) e 
com 17 km de redes de rega. 

– Uma rede viária constituída por cerca de 13 km de caminhos a beneficiar. 

– Uma rede de drenagem com aproximadamente 8 km de extensão. 
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Este projecto é da responsabilidade da empresa EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, S.A., que constitui o proponente do projecto. 

 

Para efeitos de enquadramento com o referido no n.º3 do anexo II da Portaria n.º330/2001, 
de 2 de Abril, actualmente o projecto encontra-se em fase de Projecto de Execução. 

1.2 EQUIPA TÉCNICA 

O presente Estudo Preliminar de Impacte ambiental foi elaborado pela AQUALOGUS – 
Engenharia e Ambiente, sendo a equipa técnica responsável pela execução deste estudo a 
seguinte: 

COORDENAÇÃO 

Filipa Reis – Coordenação de Projecto 

EQUIPA TÉCNICA 

Geomorfologia, Geologia e 
Hidrogeologia 

António Nazareth, Magda Roque 

Solos  Paulo Pinheiro, Mónica Piedade 

Risco de erosão Mónica Piedade 

Hidrologia Bernardo Oliveira, António Pinheiro 

Gestão dos Recursos Hídricos  Bernardo Oliveira, Filipa Reis 

Qualidade da Água Pedro Pina, David Brito 

EIA da Estação 
Elevatória e Circuito 

Hidráulico do Pedrógão 

Proponente: 
EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva, S.A. 

Entidade licenciadora:  
ARH - Alentejo 

Projectista: 

COBA/ProSistemas 

Elaboração EIA: 
Aqualogus – Engenharia 

e Ambiente 
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Usos do Solo António Albuquerque 

Clima Rita Baguinho 

Componente Ecológica Francisco Godinho, António Albuquerque, 
Maria João Maia, Paulo Pinheiro 

Qualidade do Ar Rita SIlva 

Ambiente Sonoro Rita Silva 

Paisagem Teresa Rego 

Ordenamento do Território Rita Baguinho e Teresa Rego 

Sócio Economia Suzana Faria 

Agrossistemas Suzana Faria 

Património Histórico-Cultural Filipa Rodrigues (CRIVARQUE) 

Cartografia e SIG Teresa Rego, Filipa Reis 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

O presente EIA será elaborado de acordo com a legislação portuguesa em vigor. Conforme 
estipulado no Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio com as alterações do Decreto-lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro (“estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte 
ambiental (AIA) dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente, transpondo a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, 
do Conselho, de 27 de Junho, com alterações introduzidas pela Directiva n.º97/11/CE, do 
Conselho, de 3 de Março e pela Directiva n.º2003/35/CE, do Parlamento Europeu, de 26 de 
Maio”). 

Nos termos dos Decretos-Lei citados anteriormente, a aprovação de projectos que pela sua 
natureza, dimensão ou localização são considerados susceptíveis de provocar incidências 
no ambiente, fica sujeito a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

Os critérios e limites dos projectos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I e II do 
Decreto-Lei n.º69/200, de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, de onde se destacam os seguintes tipos: 

– Projectos de desenvolvimento agrícola que incluam infra-estruturação de rega e 
drenagem, com área ≥ 2000ha (Anexo II, ponto 1, alínea c); 
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– Barragens e outras instalações destinadas a reter água ou armazená-la de forma 
permanente, com altura ≥ 15 m, ou volume ≥0.5 hm3, ou albufeira ≥ 5 ha, ou 
coroamento ≥ 500 m (Anexo II, ponto 10, alínea g); 

– Construção de aquedutos e adutoras, com ≥ 10 km e Ø≥ 1 m (Anexo II, ponto 10, 
alínea j). 

Por incluir intervenções enquadradas nos três tipos acima referidos, o projecto “Estação 
elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão” deverá ser sujeito a um processo de Avaliação 
de Impacte Ambiental. 
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2 ANTECEDENTES, METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

2.1 ANTECEDENTES DO EIA 

O primeiro procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da Barragem e 
aproveitamento hidroeléctrico de Alqueva foi concluído em Outubro de 1994. A Comissão de 
Avaliação propôs a aprovação desta primeira fase do Empreendimento (Barragem e 
aproveitamento hidroeléctrico), sendo a sua implementação condicionada à realização da 
avaliação de impacte ambiental do Empreendimento considerado no seu global. 

Realizou-se assim, entre Julho de 1994 e Março de 1995, o Estudo Integrado de Impacte 
Ambiental (EIIA), desenvolvido pela SEIA, que considerou a globalidade do 
Empreendimento. A instrução do procedimento de AIA teve início em 17 de Março de 1995, 
com a apresentação do EIIA ao Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, sendo o parecer da Comissão de Avaliação aprovado 
pela Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, em Agosto de 1995. 

O procedimento de AIA integrou uma avaliação técnica do EIIA por parte da Comissão de 
Avaliação nacional, consulta pública e audiências em Portugal e Espanha no âmbito da qual 
foi elaborado um Informe Técnico pelo Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente - Dirección General de Politica Ambiental (DGPA) de Espanha. 

Deste processo de AIA resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva, condicionado à adopção de uma gestão ambiental do Empreendimento, 
sustentada pelos princípios e requisitos enunciados no parecer emitido e no parecer do 
primeiro processo de avaliação. De entre os requisitos a assegurar salienta-se: 

– A necessidade de elaborar estudos de impacte ambiental específicos relativos às 
infra-estruturas do sistema de rega, uma vez que os elementos disponíveis à data 
não permitiam avaliar com rigor, o sistema de rega nas suas várias componentes. 

– O compromisso em assegurar a adopção de uma política ambiental na gestão do 
Empreendimento, compreendendo a definição de objectivos e metas a alcançar, 
bem como garantir a implementação de um sistema de gestão ambiental e 
respectivo programa de modo a atingir os objectivos e metas definidos. 

– O estabelecimento pelo MARN de uma estrutura de acompanhamento e 
fiscalização do Empreendimento, em funções ao longo de todas as suas fases 
(concepção, construção e desactivação), com o objectivo de acompanhar e 
fiscalizar a implementação dos requisitos da gestão ambiental definidos. 

Na sequência desta avaliação e no âmbito dos procedimentos relacionados com a 
elegibilidade do Empreendimento de Alqueva no Quadro Comunitário de Apoio II (QCA II), 
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foi realizado a pedido da União Europeia - DG XVI da Comissão Europeia - em 1996, o 
Estudo “Environmental Measures necessary to carry out the Dam Project - Region of 
Alentejo, Portugal”, desenvolvido pela ESB International. Este Estudo teve como objectivo a 
avaliação dos projectos e propostas ambientais do Empreendimento, tendo recomendado 
que a gestão ambiental do mesmo fosse desenvolvida de acordo com o Regulamento (CEE) 
1836/93 do Conselho de 29 de Junho de 1993, o qual institui o Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS). 

Neste contexto, em Fevereiro de 1997, foi apresentado o Programa de Gestão Ambiental do 
Empreendimento (PGA97), tendo em vista a programação das acções para minimização e 
compensação de impactes, que viria a ser revisto em 2005 (PGA2005), tendo o mesmo sido 
formalmente aprovado através do Despacho Conjunto nº. 1050/2005, de 6 de Dezembro de 
2005. 

Outra das naturais consequências do historial atrás relatado, foi a realização de um conjunto 
de Estudos de Impacte Ambiental de Projectos que integram o Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva, à medida que aqueles foram sendo desenvolvidos. É nesta lógica de 
actuação que se insere o presente Estudo de Impacte Ambiental e Circuito Hidráulico de 
Pedrógão. 

2.2 METODOLOGIA DO EIA 

A metodologia utilizada no presente EIA foi estruturada considerando a necessidade de 
definir a abordagem e o âmbito do Projecto.  

A adopção e implementação desta metodologia na elaboração do EIA foram precedidas de 
uma análise de relevância relativamente aos descritores considerados mais importantes em 
termos dos efeitos ambientais de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico. Com base no 
diálogo com os responsáveis pelo projecto, foram identificados os principais impactes 
ambientais potenciais. Consequentemente, os descritores ambientais e as acções de 
projecto que mais contribuem para a ocorrência desses impactes foram analisados em 
maior detalhe (em especial a componente ecológica), de forma a ser possível identificar 
nesta fase de projecto as medidas mitigadoras adequadas. 

O Relatório do EIA desenvolveu-se essencialmente nas seguintes fases: 

– análise das características do projecto na fase de Projecto de Execução 
considerando o conteúdo dos seus estudos sectoriais, nomeadamente Geologia 
e Geotecnia, Hidrologia e condições de exploração do Aproveitamento 
Hidroagrícola (AH); 

– delimitação da área em estudo a partir da análise das características do projecto 
e das características do meio ambiente; 
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– recolha de dados e informação recorrendo a organismos da administração 
central, regional e local; recolha de dados no local, através de trabalhos de 
campo (amostragens de fauna e flora, identificação e delimitação de habitats, 
prospecção arqueológica localizada); 

– caracterização do ambiente afectado pelo projecto a partir dos dados e 
informações obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projecto; 

– identificação, previsão e avaliação dos impactes do AH sobre o meio ambiente 
em função dos parâmetros considerados; 

– identificação dos riscos associados ao projecto; 

– identificação das principais medidas minimizadoras a considerar nas fases de 
construção, de exploração e de desactivação; 

– descrição dos programas de monitorização previstos para os diferentes 
descritores; 

– apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados sobre 
o ambiente; 

– identificação das medidas de minimização e das recomendações, apoiadas num 
quadro-síntese de impactes ambientais. 
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ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS

DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO

PLANO DE MONOTORIZAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO

CONCLUSÕES

MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES

LACUNAS DE CONHECIMENTO

RELATÓRIO EIA

ANÁLISE DE RISCOS

Análise de
Relevância

 
Figura 2.1 - Etapas metodológicas consideradas no EIA. 

A Análise de Relevância, referida na Figura 2.1, consiste no levantamento dos descritores 
ambientais potencialmente mais afectados tendo por base a definição das principais acções 
de projecto e a caracterização prévia do ambiente afectado pela “Estação Elevatória e 
Circuito Hidráulico do Pedrógão”. 

2.3 ESTRUTURA DO EIA 

A estrutura do EIA reflecte os requisitos da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, sendo 
constituído por duas peças fundamentais: o Resumo Não Técnico e o Relatório. 
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Volume 4 - Projecto 
de reabilitação de 

linhas de água

 

O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e 
dos principais impactes ambientais associados na fase de participação pública (consulta do 
público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem não 
técnica 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. 

Os Relatórios Técnicos dizem respeito a estudos e projectos específicos solicitados pelo 
proponente, cujos resultados aparecem devidamente explicitados no relatório do EIA e que 
são os seguintes: 

– Volume 1 – Simulação da qualidade da água da albufeira de São Pedro, os 
objectivos deste estudo de modelação da qualidade da água foram a simulação da 
qualidade de água na futura albufeira de São Pedro e avaliação do seu estado 
trófico tendo em consideração o regime de utilização previsto (situação de 
referência). 

– Volume 2 – Regime de caudais ecológicos a jusante da barragem de São Pedro, 
este estudo consistiu essencialmente na caracterização ambiental do sistema fluvial, 
em particular da vegetação e da comunidade piscícola, na caracterização do regime 
de caudais naturais do sistema, na identificação e selecção das secções ao longo 
da ribeira de São Pedro, na definição de regimes de caudais ecológicos de base 
mensal através dos métodos adiante descritos, na proposta de definição de regime 
de caudal ecológico e definição dos respectivos critérios de aplicação, bem como no 
estabelecimento do programa de monitorização do regime de caudais proposto. 
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– Volume 3 – Plano de Recuperação Biofísica, este plano apresenta as medidas 
gerais que deverão ser aplicadas em todas as áreas, que venham a ser afectadas 
pela construção das infra-estruturas hidráulicas, ajustadas ao tipo de afectação.  

– Volume 4 – Projecto de Reabilitação de Linhas de Água, neste relatório analisam-
se as oito linhas de água que serão intervencionadas e dotadas de características 
próprias de sistema de drenagem, bem como o troço da ribeira de São Pedro, a 
jusante a futura barragem e a área adjacente à futura albufeira. 

– Volume 5 – Projecto de Enquadramento Paisagístico dos Elementos de Projecto, 
neste documento sistematizam-se as acções de enquadramento paisagístico dos 
elementos de projecto, nomeadamente a Estação Elevatória Principal, reservatório 
de Selmes, reservatório de Pedrógão, barragem de São Pedro. 

– Volume 6 – Sistema de Gestão Ambiental, este documento tem como principal 
objectivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos 
de carácter ambiental e das medidas de minimização referidas no EIA, 
assegurando o acompanhamento ambiental das Empreitadas, a definição de 
procedimentos e registos relativos às operações que tenham incidências 
ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos. 

O Relatório corresponde ao presente documento e é constituído pelo Volume 1 e pelo 
Volume 2. Este relatório engloba todas as informações recolhidas e a análise ambiental 
global efectuada e, devido à sua extensão, apresenta a seguinte estrutura: 

Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 1 – Capítulos Introdutórios 

1. Introdução 

2. Antecedentes Metodologia e Estrutura do EIA 

3. Historial, Objectivos e Justificação do Projecto 

4. Localização e Enquadramento 

5. Caracterização do Empreendimento 

Tomo 2 – Situação de Referência 

6. Caracterização da Situação de Referência 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

7. Evolução da Situação Futura Sem Projecto 

8. Identificação, Análise e Avaliação de Impactes 
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Tomo 4 – Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões 

9. Medidas de Mitigação 

10. Programas de Monitorização 

11. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

12. Conclusões 

13. Bibliografia Citada 

Volume 2 – Peças Desenhadas 

De seguida, especificam-se as actividades que permitiram constituir o EIA. 

Capítulos Introdutórios – Tomo 1 

Com base nas características técnicas do projecto definiram-se e caracterizaram-se as 
principais acções para as fases de construção, de exploração e de desactivação do 
empreendimento. As acções consideradas para as diferentes fases da “Estação Elevatória e 
Circuito Hidráulico do Pedrógão” foram as que potencialmente acarretam afectações no 
meio envolvente, tanto directas como indirectas ou induzidas. A localização do projecto teve 
em conta a sua inserção a nível nacional, regional e local. Foram identificadas as áreas 
sensíveis situadas nos concelhos de Vidigueira (freguesias de Vidigueira, Pedrógão, 
Selmes) e Beja (freguesia de Baleizão), bem como dos planos de ordenamento do território 
em vigor para a área em estudo e das classes de espaço envolvidas.  

Situação de Referência – Tomo 2 

Seleccionaram-se e caracterizaram-se os principais descritores biofísicos e sócio-
económicos identificados na zona de inserção do projecto. Analisou-se a informação relativa 
aos descritores ambientais e a sua inter-relação nas vertentes: 

– Meio natural - ecologia (fauna e flora); solo e uso do solo; qualidade do ar; clima; 
ruído; paisagem; geologia, geotecnia e geomorfologia; recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos; 

– Meio social - património cultural; figuras de planeamento e ordenamento do 
território; sócio-economia. 

No âmbito desta caracterização, para além dos levantamentos por especialidade, 
realizaram-se campanhas de amostragem de fauna e de flora, bem como prospecção 
arqueológica e reconhecimento de elementos edificados na área de intervenção. 
Realizaram-se ainda, inquéritos aos futuros beneficiários do aproveitamento hidroagrícola. 
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Avaliação de Impactes - Tomo 3 

Analisou-se a evolução prevista para a área e para a região em estudo sem a implantação 
do projecto - alternativa zero.  

Identificaram-se e caracterizaram-se os impactes resultantes da implantação do 
empreendimento, relativamente aos domínios considerados para a caracterização do 
ambiente afectado. Fez-se também a diferenciação entre fase de construção, fase de 
exploração e, quando aplicável, a fase de desactivação. 

Após identificação e análise dos impactes, procedeu-se à sua avaliação. Obteve-se uma 
classificação e categorização de impactes passíveis de afectarem a qualidade do ambiente 
e/ou de vida das populações residentes na zona de inserção do emprendimento. Utilizou-se 
um método matricial de cruzamento de informação obtida durante a realização do EIA. Para 
tal, elaborou-se uma matriz de avaliação de impactes mediante o estabelecimento de 
relações entre as principais acções do projecto versus descritores ambientais, de modo a 
identificar as relações de causa-efeito e, consequentemente, os principais impactes 
ambientais gerados pela construção da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do 
Pedrógão. 

Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões - Tomo 4 

Preconizaram-se medidas minimizadoras ou compensatórias para os eventuais impactes 
negativos, bem como medidas complementares ao projecto visando a maximização e/ou 
optimização dos diversos impactes positivos.  

Definiram-se planos de monitorização para que, de uma forma sistematizada e regular, seja 
garantida a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais. 
Foram seleccionados os descritores que se consideraram relevantes de modo a avaliar o 
significado de eventuais efeitos induzidos pela presença do empreendimento, estando assim 
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei, n.º 69/2000, de 3 de Maio e no Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro. 

Identificaram-se as principais lacunas de informação e as limitações encontradas a 
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente em 
termos de aprofundamento de determinados descritores ambientais e sócio-económicos. 

Por último, apresentou-se uma síntese da informação relevante abordada ao longo do 
estudo, enfatizando os impactes significativos (positivos e negativos), bem como as 
principais medidas minimizadoras a adoptar em cada uma das fases de projecto (construção 
e exploração). Neste capítulo foram também integradas as principais recomendações 
relativas à prevenção dos impactes negativos considerados mais significativos. 
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2.4 ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS 

Em termos de escalas de trabalho consideraram-se três tipos distintos: escalas de impacte, 
escalas temporais e escalas cartográficas. 

Escalas de Impactes 

As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das 
acções de projecto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes 
efeitos nos domínios ambientais considerados (meio natural e social). 

Para cada domínio ou para cada área de análise, definiu-se uma unidade espacial de base; 
em seguida dão-se alguns exemplos da área sujeita a análise dependendo do descritor 
analisado: 

– para o descritor da geologia foi realizada uma análise, de uma forma sistemática, 
nomeadamente, zona de implantação do sistema adutor, dos reservatórios e 
barragem de São Pedro, com o objectivo de identificar elementos de interesse 
geológico; 

– para os recursos hídricos a unidade de base considerada foram as bacia 
hidrográfica da ribeira de Odearce, da ribeira de São Pedro e rio Torto; 

– para os solos e áreas regulamentares foram identificados e analisados os 
elementos existentes nos locais de implantação do empreendimento, 
nomeadamente os que se localizam para além da área em estudo, numa faixa 
aproximada de 200 m; 

– na componente ecológica considerou-se uma faixa de estudo de 200 m para 
além da área limite da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão, 
embora este limite seja ajustado para cada uma dos descritores desta 
componente; 

– no caso do património foi considerada uma área de análise correspondente a 
corredores de 400 m nos adutores, corredores de 100 m na rede de rega e na 
rede viária, corredores de 50 m da rede de drenagem; 

– para a caracterização sócio-económica e de agrossistemas foram utilizados, em 
termos de análise, vectores distintos com carácter complementar, 
nomeadamente, as freguesias e os concelhos abrangidos pelo presente projecto.  

Pode dizer-se que as unidades de base correspondem às zonas homogéneas do domínio 
ou área de análise foram sempre que possível, ajustadas a uma base 
cartográfica referenciada. 
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Escalas temporais 

As escalas temporais dizem respeito à análise do ambiente afectado referente à situação 
actual, bem como às perspectivas de evolução dessa situação com e sem a implantação 
do projecto.  

Escalas de trabalho cartográficas 

As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estão 
relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspectos ambientais 
considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas 
utilizadas no projecto. Foram utilizadas as escalas: 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 e 1:2 500. 
Com vista à apresentação de resultados privilegiou-se a escala 1:25 000, com base na 
Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército (IGE), recorrendo-se a outras 
escalas de análise, sempre que tal se justificou. 

A área de estudo considerada foi de cerca de 85 000 m2,, considerando uma envolvente do 
projecto de 200 m. 
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3 HISTORIAL, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

3.1 HISTORIAL DO PROJECTO 

As manchas de rega a beneficiar pelo Subsistema do Pedrógão foram definidas pela 
primeira vez no âmbito do Estudo Prévio do Sistema Global de Rega do EFMA (HP, 1996), 
com base no estudo de solos então realizado, que incidiu sobre as cartas de capacidade de 
uso agrícola e florestal. 

No processo de apuramento efectuado foram retiradas as áreas com aptidão para o regadio 
mas localizadas a cotas superiores às do canal adutor principal. No que diz respeito à 
ocupação arbórea-arbustiva foram desafectadas áreas de eucaliptais, vinha, montado de 
sobro e pinhais, quando instaladas em solos de classe IV de aptidão para o regadio, de 
olivais com densidade superior a 100 árvores/ha, em solos de classes I a III, de montados 
de sobro com densidade superior a 60 árvores/ha, em solos de classes I a III. 

Estas manchas de rega apresentavam uma área de beneficiada total de aproximadamente 
30 000 ha, desenvolvendo-se ao longo de 3 eixos principais: Selmes - Marmelar - Pedrógão; 
São Matias - Baleizão e Beja - Salvada. 

Posteriormente, no âmbito do Estudo Comparativo das Alternativas para a Adução às 
Manchas de Rega do Sub-Sistema do Pedrógão (AQUALOGUS & HIDROPROJECTO, 
2005), a configuração desta mancha de rega foi objecto de reanálise, tendo em conta os 
seguintes aspectos: 

– a mancha de rega apresentava-se demasiado recortada e heterogénea em 
algumas zonas, o que teria por consequência um aumento dos custos de 
investimento e de exploração relativos às redes secundárias de rega, que 
poderiam colocar em causa a viabilidade económica das mesmas; 

– por razões ambientais – designadamente as relacionadas com as transferências 
de água inter-bacias (IBT) –, foram excluídas as manchas de rega inseridas na 
bacia hidrográfica do rio Sado, passando a ser beneficiadas a partir do Subsistema 
de Alqueva. Desta forma, passou a estar prevista apenas uma IBT Guadiana – 
Sado no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, efectivada 
através da Ligação Loureiro – Alvito (Subsistema de Alqueva), a qual foi em devida 
altura sujeita a respectivo procedimento de AIA; 

– os sistemas de rega dominantes na área em estudo diziam respeito à rega 
localizada e por aspersão, sendo reduzida a importância da rega por gravidade, 
como considerado nos estudos anteriores; 

– existia a necessidade de beneficiar e garantir água às propriedades não incluídas 
previamente na mancha a beneficiar, mas que dispunham de infra-estruturas de 
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rega, bem como de origens de água próprias, apesar de não possuírem uma 
elevada garantia de disponibilidades hídricas em todos os anos, que seria 
proporcionada pelo EFMA; 

– existia a necessidade de integrar algumas manchas (Vidigueira e Selmes) que, 
apesar da sua fraca aptidão agrícola, eram então ocupadas por culturas regadas, 
como o olival e a vinha, com grande representatividade e valor económico; 

– existiam zonas de elevado potencial agrícola e boa aptidão para o regadio que 
foram anteriormente excluídas, nomeadamente junto à povoação Selmes e à 
futura albufeira de São Pedro; 

– existiam zonas então ocupadas com montado, localizadas no interior dos limites 
definidos para a área de rega, e que deveriam ser objecto de exclusão. 

A revisão da área a beneficiar foi efectuada com base em visitas de reconhecimento, 
ajustando a mancha inicial face aos condicionalismos locais que iam sendo identificados. 
Tendo em consideração que declives do terreno superiores a 10 % conduzem a maiores 
dificuldades, não só ao nível do projecto e operacionalidade das redes de rega, como 
igualmente ao nível do seu dimensionamento, instalação e funcionamento dos sistemas de 
rega, propiciando também condições favoráveis à erosão do solo, optou-se pela exclusão da 
maior parte dessas áreas.  

Com base na Carta de Ocupação de Uso do solo, complementada com a consulta da Planta 
de Condicionantes e de Ordenamento dos Planos Directores Municipais (PDM) dos 
concelhos de Beja e Vidigueira, procedeu-se à exclusão das manchas de solos cujo uso à 
data e futuro torna incompatível a actividade agrícola, concretamente: espaços 
urbanos/urbanizáveis; espaços industriais; espaços verdes urbanos e desportivos; áreas de 
equipamentos; aterros sanitários e estações de tratamento de águas residuais. 

Procedeu-se igualmente à exclusão de todas as manchas ocupadas com montados de 
sobro e azinho. 

A área total a beneficiar pelo Subsistema do Pedrógão passou então a ser estimada em 
20 755 ha (AQUALOGUS & HIDROPROJECTO, 2005). 

No mesmo Estudo Comparativo (AQUALOGUS & HIDROPROJECTO, 2005) procedeu-se à 
descrição e análise detalhada de três alternativas (Alternativas I, II e III) e oito soluções 
variantes de adução, constituídas por um sistema integrado de barragens e de infra-
estruturas de transporte. 

As alternativas de adução tiveram por base a definição de três circuitos hidráulicos 
independentes (Pedrógão, São Pedro e Beja), alimentados por uma estação elevatória a 
localizar provavelmente a jusante da barragem de Pedrógão. Na Alternativa III foi ainda 
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previsto um quarto circuito hidráulico de adução (Quintos) alimentado por uma captação de 
água a localizar no açude do rio Guadiana. As alternativas de adução diferiam globalmente 
na forma como se processava a adução aos blocos de rega localizados mais a Sul, 
sensivelmente entre as povoações de Quintos e Santa Clara de Louredo. 

Seguidamente efectua-se uma breve descrição das três alternativas de adução que foram 
estudadas: 

a) Alternativa I. Captação no Pedrógão e Circuito hidráulico a Oeste de Beja 

A Alternativa I de adução ao Subsistema do Pedrógão é constituída por um sistema 
integrado de 3 circuitos hidráulicos, definidos com base nos patamares principais de 
elevação existentes: 

– Circuito hidráulico do Pedrógão: beneficia cerca de 4 675 ha, localizados entre 
as povoações de Pedrógão e Selmes e da Quinta de São Pedro. Tem como origem 
principal uma estação elevatória localizada a jusante da barragem de Pedrógão, a 
Oeste desta povoação. Tendo como objectivo a diminuição do tempo de resposta 
do sistema, este circuito integra ainda o reservatório do Pedrógão e a barragem de 
São Pedro, que terá funções de regularização de caudais; 

– Circuito hidráulico de São Pedro: beneficia cerca de 8 675 ha, localizados na 
zona central do Subsistema do Pedrógão, a Norte de Beja, entre as povoações de 
Baleizão, N.ª Sr.ª das Neves e São Matias. Tem como origem principal uma 
estação elevatória a localizar a jusante da albufeira de São Pedro. Considera 
igualmente a existência do reservatório de regularização de Mata Bodes, com vista 
à diminuição do tempo de resposta do sistema às solicitações da área beneficiada 
pelo circuito hidráulico de Beja; 

– Circuito hidráulico de Beja: beneficia cerca de 12 890 ha, localizados na zona Sul 
do Subsistema do Pedrógão, a Sul de Beja, entre as povoações de Beringel e 
Quintos. Tem como origem principal uma estação elevatória a localizar no 
reservatório de Matas Bodes. 

A presente alternativa encontra-se associada a duas soluções técnicas relacionadas com a 
integração da albufeira de Selmes no circuito hidráulico do Pedrógão. 

b) Alternativa II. Captação no Pedrógão e Circuito hidráulico a Este de Beja 

A Alternativa II de adução ao Subsistema do Pedrógão é constituída por um sistema 
integrado de barragens e circuitos hidráulicos, integrados igualmente em três patamares 
principais de elevação. 
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– Circuito hidráulico do Pedrógão: beneficia cerca de 4 675 ha, localizados entre 
as povoações de Pedrógão e Selmes e da Quinta de São Pedro. Tem como origem 
principal uma estação elevatória localizada a jusante da barragem de Pedrógão, a 
Norte de Moura. Tendo como objectivo a diminuição do tempo de resposta do 
sistema, este circuito integra ainda o reservatório do Pedrógão e a barragem de 
São Pedro, que terá funções de regularização de caudais; 

– Circuito hidráulico de São Pedro: beneficia uma área compreendida entre 14 135 
e 15 785 ha (Soluções II e I), localizados na zona central e sudeste do Subsistema 
do Pedrógão, sensivelmente a Este da cidade de Beja, entre as povoações de 
Baleizão, São Matias, Santa Clara do Louredo e Quintos. Tem como origem 
principal uma estação elevatória a localizar a jusante da albufeira de São Pedro; 

– Circuito hidráulico de Beja: beneficia uma área compreendida entre 5 780 e 7 430 
ha (Soluções I e II), localizados a Oeste da cidade de Beja. Tem como origem 
principal uma estação elevatória a localizar no reservatório de Matas Bodes ou no 
de São Matias. 

A presente alternativa encontra-se associada a três soluções técnicas relacionadas com a 
estrutura de adução definida para o circuito hidráulico de Beja e às manchas de rega de 
Louredo, Padrão, Quintos e Salvada. 

Esta alternativa é equivalente à anterior no que diz respeito às infra-estruturas de adução 
relativas ao circuito hidráulico do Pedrógão, verificando-se as principais diferenças a jusante 
da albufeira de São Pedro. 

c) Alternativa III. Captação no Pedrógão e açude do rio Guadiana 

A Alternativa III de adução será constituída por um sistema integrado de barragens e 
circuitos hidráulicos, integrados em quatro circuitos hidráulicos e patamares principais de 
elevação. 

– Circuito hidráulico do Pedrógão: beneficia cerca de 4 675 ha, localizados entre 
as povoações de Pedrógão e Selmes e da Quinta de São Pedro. Tem como origem 
principal uma estação elevatória localizada a jusante da barragem de Pedrógão, a 
Norte de Moura. Tendo como objectivo a diminuição do tempo de resposta do 
sistema, este circuito integra ainda o reservatório do Pedrógão e a barragem de 
São Pedro, que terá funções de regularização de caudais; 

– Circuito hidráulico de São Pedro: beneficia cerca de 7 540 ha, localizados na 
zona central do Subsistema do Pedrógão, a Norte de Beja, entre as povoações de 
Baleizão, N.ª Sr.ª das Neves e São Matias. Tem como origem principal uma 
estação elevatória a localizar a jusante da albufeira de São Pedro; 
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– Circuito hidráulico de Beja: beneficia cerca de 5 780 ha, localizados na zona Sul 
do Subsistema do Pedrógão, a Sul de Beja, entre Beringel e Beja. Tem como 
origem principal uma estação elevatória a localizar no reservatório de Matas Bodes; 

– Circuito hidráulico de Quintos: beneficia cerca de 8 065 ha, localizados 
sensivelmente entre as povoações de Quintos e Santa Clara de Louredo, e a Sul de 
Baleizão. Tem como origem principal uma estação elevatória localizada a jusante 
do açude do rio Guadiana, considerando-se também o aproveitamento dos 
escoamentos afluentes às albufeiras de Quintos; 

A presente alternativa encontra-se associada a duas soluções técnicas relacionadas com a 
integração da albufeira de Selmes no circuito hidráulico de São Pedro.  

Tendo em conta os resultados apresentados no relatório intercalar, este Estudo 
Comparativo (AQUALOGUS & HIDROPROJECTO, 2005) viria a desenvolver mais 
detalhadamente soluções das Alternativas II e III, que se apresentam seguidamente de 
forma sucinta: 

Quadro 3.1 – Extensões e áreas dos diferentes tipos de traçado do sistema adutor para as 
alternativas em estudo. 

(km) (ha) (km) (ha) (km) (ha) (km) (ha)

Alternativa II 13 39 45,7 45,7 2,8 5,6 61,5 90,3

Alternativa III 8,1 24,3 58,6 58,6 2,8 5,6 69,5 88,5

Total do traçado do 
sistema adutorAlternativas

Canal Conduta Sifão

 

Quadro 3.2 – Infra-estruturas hidráulicas existentes nas alternativas de adução em estudo. 

Alternativas Reservatórios de 
regularização

Estações elevatórias 
principais

Estações elevatórias 
secundárias

Energia Consumida 
(106 kW.h)

Alternativa II 11 2 15 126,41

Alternativa III 11 4 16 124,43
 

A decisão de beneficiar as manchas de rega da bacia hidrográfica do rio Sado localizadas a 
Oeste da cidade de Beja através da Ligação Pisão – Roxo (Subsistema de Alqueva), e não 
como anteriormente previsto a partir do Subsistema do Pedrógão, conduziu à necessidade 
de reformulação das duas alternativas de adução seleccionadas, sendo que as principais 
modificações introduzidas diziam respeito à eliminação do circuito hidráulico de Beja e à 
reformulação da estrutura do circuito hidráulico de São Pedro. 

Em síntese, o trabalho de AQUALOGUS & HIDROPROJECTO (2005) estruturou-se de 
acordo com as seguintes etapas: 
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– Caracterização sumária da área de inserção do Subsistema do Pedrógão tendo 
em conta o clima, geologia e hidrogeologia, relevo, altimetria e estrutura da 
propriedade. 

– Avaliação e definição da área máxima a beneficiar pelo Subsistema do Pedrógão, 
tendo em consideração a aptidão para o regadio das manchas de solos localizadas 
na margem direita do rio Guadiana, bem como de alguns aspectos que 
condicionam a sua exequibilidade, nomeadamente de natureza ambiental. Definida 
a área a beneficiar, procedeu-se à definição dos blocos de rega. A área total a 
beneficiar pelo Subsistema do Pedrógão ascenderia a cerca de 20 755 ha, 
agregados em 15 ou 16 blocos de rega consoante a alternativa e estudo, variando 
as suas áreas unitárias entre sensivelmente 500 e 2 350 ha. 

– Avaliação dos volumes de água necessários para rega da área a beneficiar pelo 
Subsistema, tendo-se verificado que rondariam cerca de 155,1 hm3 em ano médio 
e de 167,8 hm3 em ano seco. 

– Avaliação dos volumes de água disponíveis para rega através do aproveitamento 
dos escoamentos afluentes às albufeiras das principais barragens que poderiam 
integrar o Subsistema de Pedrógão em cada uma das alternativas em estudo: São 
Pedro, Selmes e Quintos. Com vista à minimização dos custos de investimento e 
de exploração, definiu-se, que a utilização dos volumes de água armazenados na 
albufeira de Pedrógão seria realizada em conjugação com o aproveitamento das 
disponibilidades hídricas próprias, mediante a transferência de caudais entre 
albufeiras. 

– Avaliação da área máxima passível de ser beneficiada unicamente a partir do 
aproveitamento dos escoamentos afluentes nas bacias hidrográficas estudadas, 
que ascenderia a cerca de 2 145 ha na Alternativa II, e a 1 095 ha na Alternativa 
III, o que representaria, respectivamente, cerca 10,3 % e 5,3 % da área total a 
beneficiar pelo Subsistema do Pedrógão. 

– Realização de estudos de simulação da exploração das albufeiras de São Pedro e 
Quintos, na situação de reforço a partir da albufeira de Pedrógão e de Selmes, 
avaliando-se os caudais e os volumes de transferência necessários à beneficiação 
dos blocos de rega afectos a cada uma. A área máxima passível de ser 
beneficiada com origem nos escoamentos afluentes às albufeiras estudadas, na 
situação de reforço com proveniência nas albufeiras de Selmes e Pedrógão 
(Alternativa II), não sofreu acréscimos significativos (2 180 ha). Na situação de 
reforço a partir da albufeira do Pedrógão (Alternativa III), essa área ascendeu a 
cerca de 1 485 ha. 

– Com base nos elementos obtidos anteriormente, procedeu-se ao desenvolvimento 
de duas alternativas de adução para o Subsistema do Pedrógão (Alternativas II e 
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III), constituídas por um sistema integrado de barragens e por um conjunto 
diversificado de órgãos e circuitos hidráulicos. As alternativas de adução tiveram 
por base a definição de três circuitos hidráulicos (Pedrógão, São Pedro e São 
Matias), alimentados por uma estação elevatória a localizar provavelmente a 
jusante da barragem de Pedrógão. Na Alternativa III foi ainda previsto um quarto 
circuito hidráulico de adução (Quintos) alimentado pela captação de água do rio 
Guadiana (açude), localizada a montante da ponte de Serpa. 

– Realizou-se igualmente uma análise económica comparativa tendo em conta os 
custos de investimento e os custos relacionados com as despesas a efectuar 
durante a vida útil das obras. 

– Finalmente, sintetizaram-se os principais elementos e conclusões relativas aos 
estudos realizados para o Subsistema do Pedrógão. 

Findo este Estudo Comparativo, a EDIA optou por desenvolver a Projecto de Execução uma 
evolução da Alternativa II em que se consideraram 4 circuitos hidráulicos (Pedrógão, S. 
Matias, São Pedro – Baleizão e Baleizão – Quintos), tendo apenas como origem de água 
uma estação elevatória associada à albufeira de Pedrógão. 

Foi igualmente decidido que cada um destes quatro Projectos de Execução integraria as 
respectivas Rede Primária e Rede Secundária, que seriam igualmente tratadas de forma 
conjunta, através dos respectivos Estudos de Impacte Ambiental (em fase de Projecto de 
Execução) de cada um dos Circuitos Hidráulicos. 

Sendo que o Circuito Hidráulico de Pedrógão inclui a origem de água de todo o Subsistema 
de Pedrógão do EFMA, este foi, naturalmente, o primeiro a ser desenvolvido a Projecto de 
Execução, através do Projecto sobre o qual versa o presente Estudo de Impacte Ambiental. 
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Figura 3.1 – Subsistema de Pedrógão. Fonte: EDIA 
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3.2 JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O presente projecto, em fase de Projecto de Execução, tem como objectivo a construção da 
Estação Elevatória Principal de Pedrógão margem direita, que constitui a origem água de 
todo o Subsistema de Pedrógão do EFMA, bem como o respectivo circuito hidráulico, onde 
si incluem adutores, reservatórios e barragens, e a infra-estruturação de 5083 ha de blocos 
de rega (rede de rega, rede viária e rede de drenagem) localizados nas freguesias de 
Vidigueira, Pedrógão, Selmes e Baleizão, bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

A barragem de São Pedro incluída no projecto irá assegurar o abastecimento de água para 
rega aos blocos de rega de São Pedro (12 915 ha) e São Matias (5 120 ha). 

O EFMA, onde se integra o projecto em estudo, é um empreendimento de âmbito nacional 
que na sua configuração actual visa um conjunto de objectivos, designadamente: 

– O fornecimento dos volumes de água necessários à concretização da rega prevista 
no Plano de Rega do Alentejo; 

– A produção de energia; 

– O abastecimento das populações e indústria localizadas no interior da sua área de 
influência. 

Assim, a implementação deste projecto, tem como objectivo principal a beneficiação com 
regadio de 24 000 ha de terrenos com boa capacidade para uso agrícola. 



 
 
 
 

24 
 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

25 

 

4 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

4.1 ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL 

O Projecto da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão situa-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 (NUT II) e na sub-região de Baixo 
Alentejo (NUT III). 

 
Figura 4.1 - NUT II – Alentejo; NUT III - Baixo Alentejo. 

 
Figura 4.2 – Concelhos e Freguesias Abrangidos pelo Projecto. 

O concelho da Vidigueira localiza-se no coração do Alentejo, tem uma área de 316 km², 
com 2 839 habitantes (INE, 2006) subdivididos por 4 freguesias (Pedrógão, Selmes, 



 
 
 
 

26 
 

 

Vidigueira e Vila de Frades). O concelho é limitado a norte pelo município de Portel, a leste 
por Moura, a sueste por Serpa, a sul por Beja e a oeste por Cuba. 

O Concelho de Beja é um dos maiores municípios de Portugal, situado a Sul do concelho da 
Vidigueira, com 1.147,21 km2 de área e 21 658 habitantes (INE, 2006), sendo subdividido 
em 18 freguesias. 

O enquadramento do projecto à escala 1:25 000 pode ser observado na Figura 01 
constante no Volume 2 – Peças Desenhadas. 

Este subsistema de rega do EFMA está totalmente incluído na bacia hidrográfica do rio 
Guadiana. 

O enquadramento do projecto no contexto do Subsistema de Rega de Alqueva encontra-se 
na Figura seguinte.  

  
Figura 4.3 - Enquadramento do Subsistema do Pedrógão 
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A área de estudo considerada foi de cerca de 85 000 m2, , considerando uma envolvente do 
projecto de 200 m. 

4.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), diploma legal 
que enquadra o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, são consideradas áreas 
sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

– os locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária 
Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial), 
classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril; 

– as áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas, classificadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 227/99, de 17 de Junho; 

– as áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse 
público, nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro. 

Após análise dos referidos elementos, verifica-se que a área em estudo não está integrada 
no Sistema Nacional de Áreas Protegidas, não está proposta para integração na Rede 
Natura 2000, nem está sujeita a qualquer figura de ordenamento do território específica para 
os aspectos de conservação da natureza (Figura 21), excepção das áreas classificadas 
como REN, de acordo com o descrito na capitulo Ordenamento do Territorio.  

4.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO 

Os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor identificados como mais 
relevantes para a zona em estudo dividem-se em: 

– Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

– Plano Director Municipal (PDM) de Vidigueira; 

– Plano Director Municipal (PDM) de Beja. 

– Planos de Bacias Hidrográficas 

– PBH do Guadiana. 

Plano Director Municipal de Vidigueira e de Beja 

Os PDM’s de Vidigueira, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 39/93 de 15 
de Maio e de Beja, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2000 de 07 
de Outubro, com a 1.ª alteração regime simplificado (Declaração n.º 279/2007 de 15 de 
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Outubro), destinam-se a formalizar o ordenamento dos aspectos estruturantes do território, 
ou seja, aqueles que são determinantes para o ordenamento e que se desejam estáveis a 
longo prazo. 

É nos PDM’s que se encontram definidas as propostas de desenvolvimento para o 
município. Na Figura 22, apresenta-se um excerto da Planta de Ordenamento dos 
municípios de Vidigueira e Beja na zona abrangida pelo projecto. Nesta planta encontram-se 
cartografadas as diferentes classes de espaço. 

Da análise da Planta de Ordenamento do PDM da Vidigueira destaca-se que a área em 
estudo ocupa as seguintes classes de espaço: 

– Reserva Ecológica Nacional; 

– Espaços Culturais e Naturais (“Montado de Azinho” e “Outras Áreas a Afectar a 
Sistemas Florestais ou Silvo-pastoris”); 

– Espaços Florestais (“Áreas com Aptidão para Sistemas Silvo-pastoris”, “Áreas com 
Aptidão para Sistemas Florestais” e “Áreas com Aptidão para Sistemas Silvo-
pastoris, com Aptidão para algumas Culturas Agrícolas”); 

– Espaços Agrícolas (“Sistemas Agrícolas Intensivos”); 

– Áreas abrangidas por Regime Cinegético Especial. 

Relativamente à Planta de Ordenamento do PDM de Beja destacam-se a afectação das 
seguintes classes de espaço: 

– Espaços Agrícolas (“Culturas Agrícolas”, “Agro Pastorícias” e “Horto Fruticultura”); 

– Espaços Florestais (“Silvo-pastoricia” e “Floresta de Produção”). 

Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana (PBH) 

Os concelhos de Vidigueira e Beja, onde se insere o projecto, são abrangidos pelo Plano de 
Bacia Hidrográfica do Guadiana, documento aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
16/2001, de 5 de Dezembro (Diário da Republica n.º281 I Série-B, de 05 de Dezembro). 

Trata-se de um plano sectorial que assenta numa abordagem conjunta e interligada de 
aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolvendo os agentes 
económicos e as populações directamente interessadas. 

Os principais objectivos gerais de planeamento dos recursos hídricos das bacias 
hidrográficas, estão expressos em vários documentos de orientação para a elaboração dos 
Planos produzidos pelo Instituto da Água e por outras entidades do Ministério do Ambiente. 
Dentro destes documentos, é de destacar o Decreto-Lei n.º 45/94 de 22 de Fevereiro de 
1994, que regulamenta o planeamento de recursos hídricos em Portugal, concretizando as 
regras gerais estabelecidas pela Lei de Base do Ambiente, Lei n.º 11/87. 
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4.4 CLASSES DE USOS, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

Neste ponto pretende-se identificar as condicionantes, as servidões e as restrições de 
utilidade pública que ocorrem na área do projecto, e que, de alguma forma, podem actuar 
como factores impeditivos à sua execução. 

Para proceder à enumeração das condicionantes recorreu-se às Plantas de Condicionantes 
e aos Regulamentos do PDM de Vidigueira e Beja. Foram identificadas, na área em estudo, 
e na sua envolvente, as seguintes condicionantes (ver Desenho 21): 

– Reserva Ecológica Nacional (REN); 

– Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

– Domínio Público Hídrico; 

– Montado de Sobro e Azinho. 

A caracterização das principais condicionantes presentes na área de intervenção do 
projecto, as restrições que lhes estão directamente associadas, assim como, a legislação 
que as regulamenta é referida de forma pormenorizada no capítulo da Caracterização da 
Situação de Referência relativa ao descritor Ordenamento do Território. 

4.5 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS 

No que respeita aos equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados, 
deverão ser considerados as interrupções temporárias de algumas vias de comunicação da 
área de influência do empreendimento, no decorrer da execução dos atravessamentos das 
condutas de adução e de rega, bem como na fase de execução da rede viária do projecto 
que consistirá na beneficiação de 13 km de caminhos existentes. 

Assim, as vias de comunicação que serão temporariamente afectadas para instalação de 
tubagem do sistema adutor serão as seguintes: 

–  Estrada Nacional EN258 (condutas do circuito primário de adução – adução 
Monte do Peso); 

– Estrada Municipal EM1014 (condutas do circuito primário de adução – adutor do 
Paço); 

– Estrada Municipal EM521 (condutas do circuito primário de adução – adutor de 
Selmes). 
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Nas travessias das estradas municipais 1014 e 521, considerou-se o atravessamento em 
vala aberta, dispensando-se o recurso a outros métodos mais onerosos, como o 
atravessamento por cravação. Admite-se que, dado o curto período de tempo necessário 
para realização das escavações (a largura da estrada e da vala da conduta são pequenas) 
bastará cortar o trânsito em horas de pouco trânsito. Após as escavações e durante a 
montagem das tubagens, período que também se prevê reduzido, a utilização de pranchas 
metálicas será suficiente para garantir a circulação automóvel. Não se prevê a necessidade 
de qualquer obra de desvio local de trânsito. 

O atravessamento da EN 258 foi projectado através de uma passagem hidráulica existente, 
onde a conduta será amarrada à parede, conforme definido nas peças desenhadas do 
projecto de execução. 

Na intersecção com caminhos de projecto, as condutas serão instaladas em vala aberta. 
Estas obras, sempre que possível, deverão ser realizadas antes da execução das camadas 
de base e pavimento dos mesmos caminhos. 

No que respeita à instalação das redes rega dos Blocos de Pedrógão e Selmes, há a referir 
o seguinte: 

As estradas mais importantes atravessadas pelas condutas de rega de maior diâmetro são a 
estrada nacional EN258 (dois atravessamentos) e a estrada municipal EM1014 (um 
atravessamento). 

Intersectando estas mesmas estradas mas com condutas de pequeno diâmetro (≤ DN 
150 mm) existem sete hidrantes com saídas isoladas. Destas, apenas uma intersecta a 
EN258, próximo de Vidigueira. 

Refere-se também que a futura albufeira de São Pedro irá inundar uma pequena barragem 
existente na margem direita e uma pequena charca existente na margem esquerda. Estas 
infra-estruturas serão desactivadas, realizando as seguintes operações: 

– Saneamento e limpeza da área das respectivas albufeiras; 

– Demolição parcial dos respectivos aterros e total das infra-estruturas de betão 
associadas; 

– Transporte a depósito definitivo adequado dos materiais provenientes dos 
trabalhos anteriores. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

5.1.1 Configuração geral do EFMA 

O Circuito Hidráulico do Pedrógão é um dos quatro Circuitos Hidráulicos (sendo os restantes 
o Circuito Hidráulico de S. Matias, o Circuito Hidráulico de São Pedro–Baleizão e o Circuito 
Hidráulico de Baleizão–Quintos – todos fora do âmbito do presente Estudo) que constituem 
o Subsistema de Pedrógão do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). Este 
subsistema beneficiará uma área de quase 24 000 ha de perímetros de rega. 

O Subsistema de Pedrógão é um dos três que compõem o EFMA, sendo os restantes de 
Alqueva e do Ardila. 

O Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), tem 
como objectivo genérico a utilização da água armazenada em Alqueva para a rega dos 
melhores solos do Alentejo. 

Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a estudos 
realizados na década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que determinou 
as possibilidades de rega para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo 
dos últimos 25 anos, a solução preconizada para o desenvolvimento das infra-estruturas do 
EFMA consiste na repartição da área total de rega de cerca de 112 000 ha, por três 
subsistemas, nomeadamente:  

– Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de 
Alqueva e que visa a beneficiação de cerca de 60 000 ha de terrenos; 

– Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de 
Pedrógão e que visa a beneficiação de cerca de 24 000 ha de terrenos; 

– Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de 
Pedrógão e que visa a beneficiação de cerca de 28 000 ha de terrenos. 

O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o 
Empreendimento. Além do abastecimento de terrenos de água para rega, o EFMA prevê 
também o abastecimento e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem 
como a produção de energia eléctrica, através das Centrais Hidroeléctricas de Alqueva e de 
Pedrógão, bem como de um conjunto de Aproveitamentos Hidroeléctricos (mini-hídricas). 
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Subsistema Alqueva 

O Subsistema de Rega de Alqueva visa a beneficiação de cerca de 52 300 ha de terrenos 
em concelhos do Baixo Alentejo, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Alvito, 
Aljustrel, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira, e cerca de 7 700 ha nos concelhos 
de Évora e de Portel. 

O Subsistema de Rega de Alqueva tem a sua origem na margem direita da albufeira de 
Alqueva, e além da beneficiação de terrenos com regadio, prevê a satisfação das 
necessidades de água para consumo humano e industrial nos concelhos de Évora, Viana do 
Alentejo, Alvito, Cuba, Vidigueira, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Reguengos 
de Monsaraz, Mourão e Beja. 

O Subsistema de Alqueva inclui um conjunto de adutores, com extensão total superior a 200 
km e 9 barragens, das quais 5 pré-existentes (não considerando a barragem de Alqueva e 
assumindo as três barragens dos Álamos como um conjunto uniforme). As barragens que 
integram o Subsistema Alqueva são:  

Barragem Fase Bacia Hidrográfica 

Álamos I, II e III Em exploração (2006) Guadiana 

Loureiro Em exploração (2006) Guadiana 

Alvito Em exploração (1979) 
Pré-existente 

Sado 

Odivelas Em exploração (1972) 
Pré-existente 

Sado 

Vale de Gaio Em exploração (1949) 
Pré-existente 

Sado 

Pisão Em exploração (2007) Sado 

Penedrão Em construção Sado 

Roxo Em exploração (1968) 
Pré-existente 

Sado 

Cinco Reis Em estudo Sado 
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Subsistema Ardila 

O Subsistema de Rega do Ardila visa a beneficiação de cerca de 28 000 ha na margem 
esquerda do Rio Guadiana, nomeadamente nos concelhos de Moura e Serpa.  

O subsistema tem a sua origem na margem esquerda da barragem de Pedrógão e é 
composto por um conjunto de adutores com uma extensão total de cerca de 70 km e 8 
barragens, uma das quais pré-existente, a barragem do Enxoé. 

Barragem Fase Bacia Hidrográfica 

Brenhas Em estudo Guadiana 

Amoreira Em exploração (2008) Guadiana 

Serpa Em exploração (2008) Guadiana 

Brinches Em exploração (2008) Guadiana 

Pias Em estudo Guadiana 

Laje Em construção Guadiana 

Enxoé Em exploração (1999) 
Pré-existente 

Guadiana 

Caliços Em estudo Guadiana 

Subsistema Pedrógão 

O Subsistema de Rega de Pedrógão visa a beneficiação de cerca de 24 000 ha de terrenos 
localizados nos concelhos de Beja e Vidigueira, localizando-se a sua origem de água na 
margem direita da barragem de Pedrógão. 

Sendo que o presente Projecto é o primeiro deste Subsistema, opta-se por basear a 
descrição do Subsistema, a partir do Circuito Hidráulico de Pedrógão. 

5.1.2 Descrição do Circuito Hidráulico de Pedrógão 

5.1.2.1 Considerações prévias 

O Circuito Hidráulico de Pedrógão inclui aquilo a que se convencionou designar no âmbito 
do EFMA, por Rede Primária, ou seja, o circuito de adução e armazenamento de água “em 
alta”, a ser explorado pela EDIA, e de onde ramifica a Rede Secundária de Rega (a 
Projectar e Construir pela EDIA e a Explorar pela Direcção-Geral de Agricultura e 



 
 
 
 

34 
 

 

Desenvolvimento Rural – DGADR – e/ou Associações de Regantes), ou seja, a rede de 
aproximação às parcelas a regar, tipicamente terminando em hidrantes. A partir destes, os 
proprietários iniciarão a sua Rede Terciária (fora do âmbito do Projecto em análise e, 
consequentemente, do presente EIA), cujas responsabilidades de concepção, instalação e 
exploração recaem sobre os agricultores. 

Este Circuito Hidráulico, assim como os Blocos de Rega por ele beneficiados, desenvolve-se 
integralmente na Bacia Hidrográfica do Guadiana (como, de resto, todo o Subsistema de 
Pedrógão). 

Assim, para além da Rede Primária, este Projecto de Execução, contempla a Rede de Rega 
(Secundária), a Rede Viária e a Rede de Drenagem correspondentes aos 5 083 ha a 
beneficiar com regadio no âmbito deste Circuito Hidráulico. 

O Circuito Hidráulico de Pedrógão inicia-se na origem de água de todo o Subsistema de 
Pedrógão – a Estação Elevatória de Pedrógão (Margem Direita). 

Na Figura 02 apresenta-se o esquema altimétrico da “Estação elevatória e circuito 
hidráulico do Pedrógão”. 

5.1.2.2 Rede primária 

5.1.2.2.1 Estação Elevatória Principal 

A Estação Elevatória Principal localizada na margem direita do Guadiana será assim 
equipada com um sistema de bombagem capaz de elevar um caudal máximo de 12,5 m3/s 
desde a albufeira do Pedrógão, com níveis de exploração entre as cotas 79,00 e 84,80, até 
ao reservatório de regularização de Pedrógão, com níveis de exploração entre as cotas 
154,00 e 156,00. A altura de elevação será de aproximadamente 80,9 m (ver Figura 5.1). 

Esta Estação Elevatória Principal de Pedrógão assenta na seguinte solução: 

– um sistema de bombagem constituído por seis grupos electrobomba verticais de 
velocidade fixa, com caudal unitário de 2,083 m3/s, a instalar faseadamente (três 
grupos na 1ª Fase e três grupos na 2ª Fase) – ver Quadro 5.1; e 

– um grupo de enchimento de velocidade variável, com caudal de 63 l/s. 

– instalação dos equipamentos principais da estação, grupos tubagens e válvulas, 
em edifício ficando os reservatórios hidropneumáticos numa plataforma exterior. 
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Quadro 5.1 - Características gerais dos grupos electrobomba. 

Número de 
Grupos 

Caudal 
Unitário 
(m3/s) 

Rotação 
(r.p.m.) 

Potência 
Aproximada 

(kW) 
Tipo de Grupo Disposição 

de Montagem 

6 2,083 750 2 000 
Verticais, 

monocelulares de 
carcaça bipartida 

Vertical 
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Figura 5.1 - Estação elevatória do Pedrógão. Planta e corte transversal. 

(figuras retiradas do Projecto de Execução) 
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Figura 5.2 - Estação elevatória do Pedrógão. Alçados. 

 (figuras retiradas do Projecto de Execução) 

A estação elevatória situa-se imediatamente a jusante da barragem de Pedrógão, numa 
plataforma na margem direita, aproximadamente entre as cotas 81 e 79 m, ocupando o 
edifício principal uma área total de 41 x 18 m2. Os equipamentos da estação distribuem-se 
pelos seguintes 3 pisos: 

– Piso à cota 74,30 – plataforma onde serão instaladas as bombas e respectivos 
equipamentos auxiliares; 

– Piso à cota 77,30 – plataforma onde serão instalados os motores e os 
equipamentos eléctricos; e 

– Piso à cota 81,00 – plataforma destinada ao átrio de descarga e montagem, bem 
como às instalações de exploração e comando da estação e onde serão 
igualmente instalados os restantes equipamentos eléctricos. 

No exterior do edifício da estação existem as condutas gerais de aspiração e de 
compressão e os reservatórios de ar comprimido (RAC). 

O acesso ao recinto da estação faz-se a partir da estrada que efectua a ligação ao 
coroamento da barragem de Pedrógão. 

Toda a zona de circulação do recinto é asfaltada existindo as necessárias zonas para 
parqueamento dos veículos e para manobra de veículos pesados. Será igualmente 
construído um caminho de acesso à tomada de água e à descarga de fundo da conduta 
geral de aspiração. 

No interior do recinto vedado, para além do edifício da estação elevatória estão ainda 
implantadas as plataformas para os reservatórios hidropneumáticos. 

Os reservatórios hidropneumáticos constituem um dispositivo adequado para o controle da 
variação das pressões em condutas elevatórias durante a ocorrência de regimes transitórios 



 
 
 
 

38 
 

 

(golpe de aríete). Os reservatórios hidropneumáticos foram dimensionados para um volume 
total de 720 m³.  

5.1.2.2.2 Conduta elevatória 

A conduta elevatória permitirá o transporte dos caudais bombados na estação elevatória do 
Pedrógão até ao reservatório de regularização de Pedrógão, apresentando um 
desenvolvimento total de cerca de 2 752 m. 

Na conduta elevatória está prevista a utilização de condutas em Betão Armado ou Pré-
esforçado com Alma de Aço de diâmetro 2 500 mm. 

Ao longo do seu traçado a conduta elevatória dispõe de várias ventosas e descargas de 
fundo. 

A implantação da obra foi condicionada pela implantação das obras de extremidade 
(Estação Elevatória e Reservatório de Regularização de Pedrógão) e pela orografia dos 
terrenos a atravessar, tendo sempre presente as condições de funcionamento hidráulico, 
procurando faixas de implantação de relevo homogéneo e, sempre que possível, o traçado 
de menor desenvolvimento. 

De referir, por último, que a conduta elevatória será servida por um caminho paralelo com as 
seguintes características principais: 

– o perfil transversal será constituído por uma faixa de rodagem de 3,0 m, tendo 
bermas de 0,50 m; 

– quando em escavação, deverão possuir uma valeta com abertura variável, exterior 
à plataforma; 

– a inclinação máxima dos trainéis pode atingir 4%, podendo excepcionalmente 
apresentar valores superiores em troços curtos; e 

– a rasante do caminho ficará, sempre que possível, sobrelevada em relação aos 
terrenos circundantes. 

Para os troços em aterro, dada a altura do aterro e a natureza dos terrenos, adoptou-se uma 
inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H). Nos troços em escavação a inclinação dos taludes 
será igualmente de 1(V):1,5(H). 
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Figura 5.3 - Conduta elevatória. Vala tipo e perfil transversal do caminho lateral. 

 (figura retirada do Projecto de Execução) 

A rasante do caminho ficará, sempre que possível, sobrelevada em relação aos terrenos 
circundantes. A plataforma terá uma inclinação transversal mínima de 2,5% para assegurar 
o escoamento superficial da água para a valeta. 

Com o objectivo de permitir o rápido esvaziar de toda a conduta elevatória, previu-se a 
instalação de válvulas de descarga em todos os pontos baixos (ver Quadro 5.4). 

Os caudais descarregados serão lançados directamente na segunda câmara anexa através 
de uma conduta ligada à válvula. A drenagem para a linha de água mais próxima será feita 
através de um descarregador de soleira espessa à cota do terreno natural. 

A drenagem dos troços de conduta situados a cotas inferiores à do terreno, será realizada 
por bombagem por intermédio de um grupo motobomba auxiliar a instalar junto à câmara e 
um ralo de aspiração mergulhado no seu interior. 

Quadro 5.4 - Câmaras de descarga de fundo a instalar na conduta elevatória de Pedrógão. 

Conduta Descarga 
de fundo Terreno Eixo da 

conduta A B C Lm Hm Cobertura Soleira da 
caixa Hc

NCE09 0+392 2500 250 100.47 97.00 1.55 0.55 2.10 2.75 3.10 101.02 95.45 5.57
NCE18 2+066 2500 250 137.44 134.98 1.55 0.55 2.10 2.75 3.10 137.99 133.43 4.56

Nó Localização
(km)

Diâmetros (mm) Cotas (m)

 

A instalação de ventosas numa conduta com estas características possui as seguintes 
principais finalidades: 

– saída de grandes volumes de ar durante os períodos de enchimento das condutas; 

– entrada de grandes volumes de ar durante os períodos de esvaziamento da 
conduta (abertura de descargas de fundo e rupturas de condutas); e 
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– expulsão de pequenos volumes de ar durante o funcionamento em regime 
permanente. 

No Quadro 5.2 indicam-se as ventosas a instalar na Conduta Elevatória e as suas principais 
características. 

Quadro 5.2 - Câmaras de ventosas a instalar na conduta elevatória de Pedrógão. 

Conduta Ventosas Terreno Eixo da 
conduta

Soleira da 
caixa Cobertura Lm Hm Hc

NCE04 0+143 2500 2 x 300 117.00 114.55 115.95 118.95 3.10 2.95 3.00
NCE07 0+291 2500 2 x 300 108.51 105.42 106.82 110.46 3.10 2.95 3.64
NCE11 0+591 2500 2 x 300 110.84 107.56 108.96 112.79 3.10 2.95 3.83
NCE15 1+231 2500 2 x 300 114.60 111.81 113.21 116.55 3.10 2.95 3.34
NCE17 1+984 2500 2 x 300 146.44 142.76 144.16 148.39 3.10 2.95 4.23
NCE19 2+211 2500 2 x 300 143.22 140.38 141.78 145.17 3.10 2.95 3.39

Nó Localização
(km)

Diâmetros (mm) Cotas (m)

 

5.1.2.2.3 Reservatório de Pedrógão 

A concepção geral do Reservatório de Pedrógão foi determinada pelas condições 
morfológicas, geológicas e geotécnicas da fundação, pela disponibilidade de materiais de 
empréstimo e pelas necessidades de armazenamento. 

Face à dimensão da obra, esta será do tipo aterro perimetral, construída por modelação do 
terreno, em escavação e aterro, com geometria adaptada ao relevo natural. 

Com os elementos de base existentes e para esta fase dos estudos, apresentam-se 
seguidamente algumas das principais características do reservatório a construir: 

– Largura do coroamento …………………………………………………………….4,5 m 

– Altura máxima ………………………………………………………………………. 5,0 m 

– Altura mínima …………………………………………………………………………4,0 m 

– Inclinação dos taludes interiores ……………………………….……….……. 1(V):2(H) 

– Inclinação dos taludes exteriores ……………………………………….…… 1(V):2(H) 

– Cota do coroamento ………………………………………………….……….…. 157,50 

– Cota de pleno armazenamento (NPA) ………………………….…….……….. 156,00 

– Cota do nível mínimo de exploração (Nme) ……………….…………….……. 153,00 

– Perímetro total do reservatório medido pelo eixo do coroamento ….………. 946 m 

– Área planimétrica à cota do coroamento ……………………………..……. 56 179 m2 

– Volume útil do reservatório à cota de pleno armazenamento ……..…… 132 948 m3 
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Figura 5.5 – Reservatório de Pedrógão. Planta geral.  

(figura retirada do Projecto de Execução) 

Para permitir a circulação de máquinas ligeiras sobre o coroamento, projectou-se um 
pavimento com 0,25 m de espessura, constituído por uma base de 0,15 m em agregado de 
granulometria extensa e um revestimento superficial de betume e gravilha com semi-
penetração betuminosa de ligação. 

O rasto do reservatório apresenta uma pendente suave orientada no sentido da descarga de 
fundo. Para permitir o pleno esvaziamento da obra, o fundo da mesma é inclinado até à 
descarga de fundo, cujo ponto mais baixo se situa à cota 151,25. 

O reservatório será dotado das seguintes obras acessórias: 

– Estrutura de entrada de água no reservatório – na ligação entre a Conduta 
Elevatória de Pedrógão e o Reservatório. 

– Tomada de água para o canal – à qual ficará ligado o sistema adutor gravítico de 
alimentação das infra-estruturas localizadas a jusante. 

– Tomada de água da Estação Elevatória de Pedrógão 3 – Estrutura comum para 
descarga de superfície e de fundo e tomada de água para o bloco de rega de 
Pedrógão 3. 
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Figura 5.6 – Reservatório de Pedrógão. Obra de entrada. 

(figura retirada do Projecto de Execução) 

 
Figura 5.7 – Reservatório de Pedrógão. Tomada de água para o canal. 

(figura retirada do Projecto de Execução) 
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Figura 5.8 – Reservatório de Pedrógão. Tomada de água para a estação elevatória 

de Pedrógão 3. (figura retirada do Projecto de Execução) 

O sistema de impermeabilização proposto para o reservatório será constituído por: 

– uma geomembrana constituída por polietileno de alta densidade (PEAD) com 
2 mm de espessura. 

– um geotêxtil sobre a camada anterior, funcionando como reforço e protecção da 
geomembrana, evitando o punçoamento daquela por elementos da camada 
subjacente, assegurando condições mínimas de drenagem e mantendo as zonas 
de soldadura limpas. 

– uma camada de areia de filtro, em toda a área da base do reservatório, 
assegurando a condução, para o sistema de drenagem interno, da água 
proveniente de eventuais infiltrações através de roturas da geomembrana ou 
através do nível freático que eventualmente se forme exteriormente.  

O acesso ao interior do reservatório será garantido por duas rampas de betão e por escadas 
associadas às obras de entrada e de saída de água. 

A descarga de superfície é constituída por um descarregador com uma soleira fina, lateral 
ao reservatório, com 10 metros de desenvolvimento e crista à cota 156,10. Os caudais 
descarregados serão recolhidos por um canal rectangular, de largura variável e rasto com 
inclinação de + 11%. Este canal termina num poço comum à descarga de fundo. 

A descarga de superfície do reservatório de Pedrógão foi dimensionada para um caudal 
máximo da ordem de 15,12 m³/s, ou seja 121% do caudal nominal da Estação Elevatória de 
Pedrógão Principal. 
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A descarga de fundo é contígua ao descarregador de superfície e é formada por dois muros 
ala, que acompanham o talude interno do reservatório, e por uma parede frontal onde se 
encontra um orifício com 600 mm de diâmetro equipado com uma comporta mural. 

No fundo do poço comum ao descarregador de superfície e descarga de fundo liga-se o 
colector geral de descarga, constituído por um troço de cerca de 3 m até à caixa de visita 
em Aço DN 1000. A partir da caixa de visita, o colector geral da descarga de fundo do 
reservatório de regularização de Pedrógão é em Betão Pré-Esforçado com Alma de Aço, 
DN 800 mm. 

Este colector de descarga de ligação entre o reservatório e a linha de água mais próxima 
com condições hidráulicas no seu leito de servir de receptor à água descarregada, possui 
um desenvolvimento de cerca de 886 m. Ao longo do colector serão instaladas 11 caixas de 
transição entre os vários troços, finalizando o último troço de jusante numa estrutura 
dissipadora de energia em betão (boca de saída), à cota (geratriz inferior) 125,30. Estes 
dissipadores permitem a recepção e o amortecimento dos caudais descarregados. 

O acesso ao reservatório far-se-á a partir da rede viária do aproveitamento hidroagrícola 
através do caminho de projecto CA 2.1, com origem no caminho principal CA 2. Esse 
caminho permitirá igualmente o acesso à Estação Elevatória de Pedrógão 3. 

De forma a restabelecer o caminho lateral de acesso à rede primária de adução foi 
projectado um acesso que se desenvolve em redor e exteriormente ao reservatório (lados 
oeste e norte). Este caminho tem características idênticas às do caminho lateral de acesso 
da rede primária. 

A estrutura de entrada de água no reservatório e a câmara onde será instalado o medidor de 
caudal, localizadas a nordeste do reservatório, terão acesso a partir do coroamento do 
reservatório. 

Toda a zona envolvente ao reservatório e estação elevatória será protegida através de uma 
vedação metálica com cerca de 2,10 m de altura, constituída por uma rede de arame 
zincado e plastificada na cor verde. 

5.1.2.2.4 Troço 1 (canal) 

A adução primária inicia-se no Reservatório de Pedrógão com o Troço 1 (canal em 
superfície livre). O seu traçado segue perto de uma linha de cumeada, em que inicialmente 
está implantado claramente em escavação, enquanto que as secções transversais mais 
perto do final assemelham-se mais a uma implantação em aterro.  

Este troço de canal terá um comprimento de 1786 m e foi dimensionado para um caudal de 
11,36 m³/s, adoptando-se uma inclinação no rasto de 25cm/km. A secção foi definida com 
uma largura de rasto de 2 m e uma inclinação das espaldas de 1,5(H):1(V). 
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A orelha do canal ficará de nível, à cota 153,1 m, considerou-se uma folga mínima de 30 cm, 
que corresponde a 15 % da altura de escoamento em regime uniforme no início do canal.  

O desenvolvimento do canal dá-se bastante perto de uma linha de cumeada, pelo que as 
bacias das linhas de água que cruzam o canal são muito pequenas. 

Para escoar estes caudais em segurança foi adoptado um aqueduto, considerando o caudal 
correspondente a um período de retorno de 10 anos. Sendo a bacia tão pequena, o 
diâmetro do aqueduto necessário para escoar estes caudais é relativamente pequeno, por 
isso considerou-se para o aqueduto um diâmetro de 600 mm, minimizando assim o risco de 
entupimento do mesmo. Esta passagem hidráulica localiza-se ao km 0+700.  

Uma vez que a entrada de montante deste órgão hidráulico inclui uma caixa com 
desenvolvimento vertical de 2,6 m, este poço situar-se-á no interior do perímetro vedação 
que isolará o canal (ver Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 – Perfil transversal da PH. 
(figura retirada do Projecto de Execução) 

Na base dos taludes de escavação foram implantadas valetas em betão, com profundidade 
variável, de modo a garantir inclinação mínima de 0,1% que permitirão escoar as águas 
pluviais para os pontos baixos ou para as caixas dos aquedutos. 

De forma a evitar que se instalem sobrepressões nas espaldas do canal, que poderão 
originar o seu deslizamento, nos troços em escavação, será necessário também escoar os 
caudais que são percolados através do maciço de fundação. 

Estes drenos terão como função a drenagem do maciço de fundação e não a drenagem do 
canal que, devido ao revestimento em betão, deverá ser estanque. Os drenos foram pois 
dimensionados apenas para escoar o caudal percolado devido às precipitações, e não os 
caudais percolados através do revestimento do canal devido à insuficiente estanqueidade. 

Previu-se a instalação de dois drenos longitudinais ao longo do canal, em PVC envolvido em 
gravilha e geotêxtil. 

Nos troços em escavação prevê-se a colocação sob as espaldas de uma geogrelha 
envolvida em geotêxtil. 
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Para dimensionamento dos drenos adoptou-se a precipitação máxima diária correspondente 
a um período retorno de 10 anos que, no presente caso, é de 72 mm. Admitiu-se também 
que será possível armazenar 30 mm/m de solo. Nesta situação será necessário drenar 
42 mm/dia, isto é, um caudal igual a 4,8 l/s/ha. 

Na margem direita, o canal possuirá um caminho de apoio, com uma largura de 4 m. Este 
caminho ficará no interior da vedação, pelo que, nos locais de travessia de caminhos, serão 
instalados portões de duas folhas para a entrada de viaturas. Ao longo do caminho existirá 
um tri-tubo enterrado, que funcionará como bainha para o cabo de fibra óptica. 

Uma vez que o canal de adução irá intersectar alguns caminhos existentes foi prevista a 
construção de pontões para passagem de viaturas, de maquinaria agrícola e de peões.  

A localização dos pontões apresenta-se no Quadro 5.3 e na Figura 5.5. 

Quadro 5.3 - Localização dos pontões. 
Infra-estrutura Distância à origem 

Pontão 1 0+37 

Pontão 2 0+431 

Pontão 3 0+841 

Pontão 4 1+249 

Pontão 5 1+568 

Os pontões serão constituídos por tabuleiros com 4 m de largura, executados com lajes pré-
fabricadas e simplesmente apoiadas nos encontros. Definiu-se uma guarda que permitisse a 
circulação da maquinaria agrícola de maior dimensão (ver Figura 5.5). 
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Figura 5.5 – Pontão. 

O canal ficará totalmente vedado através da construção de uma vedação de rede 
implantada em ambas as margens. As vedações serão instaladas nas bermas dos taludes 
em escavação, exteriormente às valetas e nas bases dos taludes de aterro. 

A vedação do canal é constituída por postes de madeira de pinho tratada de 1,40 m de 
altura que servem de suporte a uma rede de arame com 2,5 mm de diâmetro em malha 
quadrada com 0,15 x 0,15 m. Adicionalmente será montada uma segunda rede, conforme 
definido nas peças desenhadas, em arame de alta resistência com 2 mm de diâmetro em 
malha rectangular com 50 mm x 20 mm. 

No início e final do canal existirão duas rampas para acesso de viaturas (“veículo industrial”) 
ao interior do canal.  

Para além destas obras foi ainda definido um abrigo para instalação de quadros eléctricos e 
autómatos que serão instalados junto à câmara de carga do sifão de Odearce. 

Estão previstas escadas de salvamento colocadas de 250 em 250 m. 

Assim, e em síntese, as principais características deste canal são: 

– Material …………………………………………………………………………….. betão 

– Largura do rasto ………………….………………………………………………… 2 m 

– Taludes.........………… ………………………………………………………..1(V):1,5(H) 

– Altura mínima ……..………………………………………………………………. 2,30 m 
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– Largura mínima…….……………………………………………………………… 8,90 m 

– Altura máxima …………………………………………………………………….2,75 m  

– Largura máxima ...……………………………………………………………….10,25 m 

– Declive longitudinal ……………………………………………………………25 cm/km 

– Comprimento...…………………………………………………………………….1 785 m 

– Caudal de dimensionamento……….………………………………………..11,36 m³/s 

 

 
Figura 5.6 – Canal. Perfil transversal tipo. 

 

De acordo com o Projecto de execução, na Nota Técnica nº 6 e 7 conclui-se que a melhor 
solução para o circuito hidráulico, passava pelo escoamento em superfície livre no 1º troço 
da adução. Relativamente a esse troço realizou-se o relatório: “Adução. 1º Troço. Análise 
Comparativa Prévia de Soluções Alternativas: Conduta “RIB Loc” / Canal em Betão”, Julho, 
2007”, de modo a apoiar a decisão da EDIA na escolha da melhor decisão. Após a avaliação 
e discussão desse relatório a EDIA decidiu que a solução a adoptar seria construção de um 
canal trapezoidal em betão. Dada a dimensão do troço, bem como a pequena inclinação 
adoptada, optou-se pela construção de um canal trapezoidal com bermas horizontais.  

Com esta geometria, existirá um volume em forma de cunha compreendido entre as linhas 
de superfície livre correspondentes ao regime permanente com o caudal de 
dimensionamento e a superfície livre para caudal nulo, que irá constituir um volume de 
reserva imediatamente disponível para responder às variações dos pedidos. Este é um 
factor muito importante visto que uma parte dos pontos de entrega não será directamente 
controlado pela EDIA.  
 

5.1.2.2.5 Troço 2 e seguintes (condutas) 

As condutas que constituem o Adutor de São Pedro e o Adutor de Selmes serão de betão 
com alma de aço e os acessórios (ex: curvas) serão de aço. 

O Adutor de São Pedro (Troços 2 a 6) apresenta uma extensão total de 6 720 m e tem as 
seguintes características: 
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Troço 2 

– Material …………………………………………………………..betão com alma de aço 

– diâmetro nominal ………………………………………………..2500 mm, PN 4 e PN 6 

– comprimento ……………………………………………………………………… 1 256 m  

– caudal de dimensionamento ………………………………………………….11,36 m³/s 

Troço 3 

– material …………………………………………………………. betão com alma de aço 

– diâmetro nominal ……………………….……………….  2500 mm, PN4, PN6 e PN8 

– comprimento ……………………………………………………………………….1 336 m 

– caudal de dimensionamento ……………………………………………………9,95 m³/s 

Troço 4 

– material …………………………………………………………. betão com alma de aço 

– diâmetro nominal ………………………………………. 2150 e 2500 mm, PN 4 e PN6 

– comprimento ……………………………………………………………………… 3 633 m 

– caudal de dimensionamento ………………………………………………….. 9,65 m³/s 

Troço 5 

– material …………………………………………………………betão com alma de aço 

– diâmetro nominal ……………………………………………………… 2150 mm, PN 4 

– comprimento ……………………………………………………………………….  322 m 

– caudal de dimensionamento ……………………………………………………. 9,5 m³/s 

Troço 6 

– material …………………………………………………………betão com alma de aço 

– diâmetro nominal ………………………………………………………. 2500 mm, PN 4 

– comprimento ………………………………………………………………………. 173 m 

– caudal de dimensionamento ………………………………………………….12,95 m³/s 

O Adutor de Selmes (Troço 7 a 10) apresenta uma extensão total de 5 357 m e tem as 
seguintes características: 

Troço 7 

– material ………………………………………….betão pré-esforçado com alma de aço 
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– diâmetro nominal …………………………………………………1300 mm, PN 4 e PN6 

– comprimento ……………………………………………………………………….3 292m 

– caudal de dimensionamento ………………………………………………….. 1,41 m³/s 

Troço 8 

– material ………………………………………… betão pré-esforçado com alma de aço 

– diâmetro nominal ……………………………………………………… 1200 mm, PN 4 

– comprimento ………………………………………………………………………. 552 m 

– caudal de dimensionamento ………………………………………………… 1,31 m³/s 

Troço 9 

– material ………………………………………. betão pré-esforçado com alma de aço 

– diâmetro nominal ………………………………………………..1200 mm, PN 4 e PN 6 

– comprimento ………………………………………………………………………1 165 m 

– caudal de dimensionamento……………………………………………………...1,3 m³/s 

Troço 10 
– material ………………………………………… betão pré-esforçado com alma de aço 

– diâmetro nominal …………………………………………………………1200 mm, PN 4 

– comprimento …………………………………………………………………………348 m 

– caudal de dimensionamento ……………………………………………………1,3 m³/s 

A implantação de condutas com a dimensão das do adutor Principal e adutor de Selmes, 
obriga à criação de uma plataforma de trabalho com exigências em termos de traçado em 
planta e em perfil longitudinal idênticas às de uma estrada. Com efeito para assegurar a 
abertura de uma vala com cerca de 4,0 m de largura, o transporte dos tubos até ao local de 
instalação (1 tubo por camião com reboque), bem como o estacionamento de uma grua com 
capacidade para a sua montagem é necessário interessar mais uma faixa de cerca de 5 m. 

No estabelecimento do traçado em planta do adutor tiveram-se em consideração os 
seguintes aspectos fundamentais: 

– natureza hidráulica, nomeadamente as condições de fronteira da origem de água e 
dos pontos de entrega, forçando os adutores a um funcionamento sempre em 
pressão; 

– condições orográficas e altimétricas dos terrenos atravessados; houve sempre a 
preocupação de criar as melhores condições de funcionamento hidráulico, 
procurando faixas de implantação situadas a cotas inferiores às dos locais dos 
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pontos de entrega, o que obrigou a contornar várias linhas de relevo até chegar 
aos pontos finais de consumo; 

– minimização de atravessamentos de olivais, vinhas, albufeiras de barragens ou 
charcas; 

– garantir as melhores condições de acesso por parte da futura entidade gestora do 
empreendimento nas operações correntes de exploração, manutenção e 
conservação; 

– condições impostas pelas características das tubagens no que diz respeito ao seu 
modo de instalação, em particular as deflexões angulares máximas admitidas. 

No entanto em algumas situações estes objectivos não são plenamente conseguidos. 
Nesses casos adoptaram-se procedimentos mitigadores, tais como evitar que o traçado 
atravessasse o corpo dos açudes; e nos olivais, alinhar o traçado pela faixa entre as 
oliveiras ou, na pior das hipóteses, paralelamente a estas. 

Tendo em consideração os aspectos acima enumerados estabeleceu-se um traçado 
procurando tirar partido das características das tubagens, utilizando desenvolvimentos em 
curva com raio de grande diâmetro para reduzir ao máximo o número de acessórios e os 
consequentes maciços de amarração. 

No que respeita ao traçado em perfil longitudinal também se procurou evitar o recurso a 
acessórios através de desenvolvimentos curvos. Todavia, ao longo do traçado dos adutores 
serão instalados os necessários órgãos de manobra e segurança, como sejam ventosas nos 
pontos altos (ver Quadro 5.4), descargas de fundo nos pontos baixos (ver Quadro 5.5), 
válvulas de seccionamento nos principais nós e no início das derivações. 
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Quadro 5.4 - Localização e características das ventosas. 

 

Quadro 5.5 - Localização e características das descargas de fundo. 

 

Quanto à instalação das condutas em vala, a profundidade foi definida de modo a garantir a 
necessária fundação para as tubagens e um recobrimento (profundidade à geratriz superior) 
de, pelo menos 1,00 m. Em situações pontuais, sempre que do ponto de vista técnico e 
económico se justificou, adoptaram-se valores diferentes para o recobrimento, sempre 
superiores a 1,00 m, naqueles casos em que a sobre-escavação compensa a dispensa de 
equipamentos de manobra e segurança (descargas de fundo e/ou ventosas) e as restrições 
de funcionamento hidráulico assim o impuseram. 

As condutas serão instaladas em vala com secção adaptada às condições de fundação 
existentes. A parte inferior, na zona de materiais com estrutura rochosa, será rectangular 
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com uma largura igual ao diâmetro exterior da conduta acrescida de 0,70 m. Os materiais do 
leito de fundação e das camadas de aterro de fecho terão as características mínimas que se 
apresentam nas peças desenhadas. 

Nas secções de travessia de valas de drenagem, de linhas de água e de estradas ou 
caminhos com intensidade de tráfego considerável as condutas serão protegidas com um 
envolvimento de betão armado. 

Na zona das travessias principais de valas de drenagem existirá uma protecção do leito com 
“colchão tipo Reno” assente sobre geotêxtil. 

Nos casos em que os adutores têm de atravessar linhas de água importantes, envolve-se a 
conduta em betão, ao longo do atravessamento. Desta forma garante-se, para a conduta 
vazia, que o impulso é menor do que o peso do conjunto conduta-betão. 

Na travessia da EM 521, pelo adutor de Selmes, optou-se por se projectar o atravessamento 
em vala aberta. Dada a importância da estrada em causa não se considerou necessário 
prever outros métodos mais onerosos como o atravessamento por cravação. 

O atravessamento da EM 258, foi projectado através de uma passagem hidráulica existente. 
Nessa passagem, a conduta seguirá amarrada às paredes. 

Assim, o traçado destes 2 Adutores (de São Pedro e de Selmes), desenvolve-se como 
seguidamente se descreve: 

Adutor de São Pedro 

A partir do final do canal, a adução é feita através de uma conduta em pressão DN 2500, 
cujo traçado é descendente até ao Barranco da Farefeira. 

Ao km 1,256, num ponto baixo, situa-se a caixa de derivação para a adução ao reservatório 
de Selmes (N03), à cota 103,5 m.  

A partir desta câmara o traçado sobe ligeiramente para depois descer e atravessar a Ribeira 
de Odearce ao km 1,800 (cota 77). 

A derivação para a herdade da Rabadoa (N04) situa-se ao km 2,592, na saída do vale de 
Odearce. 

Num ponto alto ao km 3,262 preconiza-se uma chaminé de equilíbrio que funcionará como 
órgão de segurança do adutor. 

O adutor tem DN 2500 até ao km 4,578, onde passa para DN 2150.  

Ao km 6,225 encontra-se a derivação para a quinta de São Pedro. 
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Um pouco mais a jusante fica o ponto de entrega da barragem de São Pedro, que consiste 
em duas câmaras separadas por cerca de 25 m. Na primeira estará instalado um medidor 
de caudal ultrasónico, enquanto que na segunda ficará instalada uma válvula 
borboleta DN 2000. 

A montante desta última câmara instalou-se uma derivação que ligará, eventualmente, à 
estação elevatória de São Matias. 

O adutor primário terá ao longo de todo o seu traçado um caminho de apoio com plataforma 
de 4 m. Ao longo do caminho mesmo prevê-se um tritubo enterrado que funcionará como 
bainha para o cabo de fibra óptica. 

Adutor de Selmes 

A adução ao reservatório de Selmes inicia-se na câmara de derivação do Adutor Principal 
(N03), com DN1300. A partir deste ponto, e numa extensão de cerca de 3,6 km, o adutor 
cruza várias depressões e linhas de altura até atingir o ponto de cota mais elevada do 
traçado, próximo dos 140 m.  

Cerca do km 2,5 o traçado atravessa uma charca no Barranco da Cabrita.  

A derivação para a albufeira do Paço situa-se ao km 3,33. Nesse ponto o diâmetro do adutor 
passa para DN 1200. 

A derivação para o Monte das Cortes de Cima situa-se ao km 3,93.  

Considerou-se o final da empreitada no km 5,2, situado um pouco depois da derivação para 
o Monte do Malheiro, onde o diâmetro passa para DN 1000. 

Esta conduta irá ter ao longo de todo o seu traçado um caminho de apoio com uma 
plataforma de 4 m. Ao longo do caminho existirá um tritubo enterrado que funcionará como 
bainha para o cabo de fibra óptica. 

5.1.2.2.6 Barragem de São Pedro e órgãos anexos 

A solução projectada para o corpo da barragem da São Pedro, localizada no concelho de 
Beja, freguesia de Baleizão, consiste num aterro zonado, construído com materiais 
provenientes da zona da albufeira, em condições adequadas de exploração e de distâncias 
de transporte dos solos.  

Os ensaios geotécnicos de identificação, de caracterização física, mecânica e hidráulica dos 
materiais de aterro revelaram características adequadas a uma utilização no aterro do corpo 
da barragem, compatível com a estabilidade estrutural e hidráulica do perfil tipo adoptado. 

A barragem apresenta cerca de 700 m de comprimento à cota 144,5, com encontros sub-
horizontais a inclinados 1:1 (V:H) na margem esquerda e sub-horizontais a 1:1,5 (V:H), na 
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margem direita, dispondo de trechos aplanados às cotas 140 e 130 em extensões de 220 m 
e 180 m, respectivamente, nas margens esquerda e direita. 

O coroamento da barragem à cota (144,5), possui uma largura de 7 m, uma folga de 2,0 m 
relativamente ao NPA (142,5) e de 1 m relativamente ao NMC (143,5) para uma cheia com 
um período de retorno de 2000 anos. A altura máxima da barragem é de 24 m acima da 
fundação, sendo de 22,5 m acima da cota do terreno natural. 

O talude de montante apresenta uma inclinação de 1:3 (V:H), enquanto o de jusante 
inclinado a 1:2.5 (V:H), integra duas banquetas a jusante com 3 m de largura, uma à cota 
135 e outra à cota 125, que no conjunto contribuem para a estabilidade do aterro, facilita o 
acesso às inspecções, às obras de manutenção e aos dispositivos de observação.  

A ensecadeira para o desvio provisório da ribeira, será incorporada no maciço de montante 
da barragem, criando uma banqueta à cota 130,5, que após integrada no aterro terá 2 m de 
largura.  

 

Figura 5.7 – Barragem de São Pedro. Perfil transversal tipo. 
(figura retirada do Projecto de Execução) 

Características gerais da obra 

As principais características da obra são as seguintes: 

a) Recursos hídricos e caudais de cheia na secção da barragem 

– Curso de água …………………………………………...…………ribeira de São Pedro 

– Área da bacia hidrográfica………………………………………………….……33,9 km2 

– Precipitação média anual ………………………………………………………. 586 mm 

– Escoamento médio anual (Gama 3P)/média aritmética ……………. 83 mm/110 mm 
…………………………………………………………………………… 2830/3741 dam³ 
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– Caudais de máxima cheia afluente / amortecido: 
      T = 20 anos ≈68.9 m³/s / 41.0 m³/s 
      T = 1 000 anos  ≈128.4 m³/s / 54.8 m³/s 

– Volume morto (50 anos) ………………………………………..…………….. 606 dam³ 

b) Necessidades de água para rega: 

– Caudal de rega ………………………………………………………………... 12.95 m³/s 

c) Albufeira: 

– Cota do NPA ………………………………………………………...…………… 142.5 m 

– Cota do Nme …………………………………………………………………….. 131.0 m 

– Volume total ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA)…………….… 10 830 dam³ 

– Volume abaixo do Nível Mínimo de Exploração (Nme) ………………...≈ 666 dam³ 

– Volume útil ………………………………………………………………….. 10 165 dam³ 

– Área inundada ao NPA ....................................................................................183 ha 

– Volume útil / escoamento médio anual …………………………………………….≈ 3,3  

d) Barragem: 

– Tipo·………………………………………………………………………..aterro zonado 

– Tratamento de fundação...............................................cortina de impermeabilização 

– Cota do coroamento ……………………………………………………………. 144.5 m 

– Cota do fundo do vale (sob o eixo) …………………………….……………… 120.4 m 

– Altura máxima acima do terreno ……………………………….……………….. 24.1 m 

– Desenvolvimento do coroamento ao longo do eixo ……………………………. 733 m 

– Largura do coroamento …………………………………………………………. 7.00 m 

– Folga (ao NMC) ………………………………………………………….………. 1.00 m 

– Inclinação do paramento de montante ……………………………………….. 1:3 (V:H) 

– Inclinação do paramento de jusante ……………………………………….. 1:2.5 (V:H) 

– Máxima largura da barragem ao nível do leito …………………….………… ≈ 138 m 

– volume total da barragem ……………………………………………………. 400 dam³ 

e) Descarregador de superfície: 

– Tipo de soleira …………………………………………………………“Standard” W.E.S. 

– Planta da soleira ……………………………………………….. Labirinto - Bico de Pato 
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– Posição da soleira em relação ao escoamento ………………………………. Frontal  

– Desenvolvimento frontal da soleira ………………………………………………. 10 m 

– Desenvolvimento útil da soleira …………………………………………………… 30 m 

– Cota do NMC (T = 1 000) …………………………………………. 143.46 m ≈ 143.5 m 

– Caudal máximo descarregado (curva de vazão; T = 1 000 anos) ……… ≈ 54,8 m³/s 

– Caudal da Cheia Limite (sem galgamento) …………………………….….. ≈ 137 m³/s 

– Desenvolvimento total do canal descarregador ……………………………… ≈ 140 m 

– Largura máxima …………………………………………………………………… 10,0 m 

– Largura mínima …………………………………………………………………… 4.0 m  

– Altura de parede ………………………………………………..………. 6,75 m a 2,2 m 

– Dissipação de energia …………………………………………… bacia tipo III (USBR) 

– Dimensões da bacia …………… ≈ 13.2 m de comprimento, 7 m de largura e 7 m 
de altura máxima 

f) Desvio provisório: 

– Ensecadeira ………………………parte do corpo barragem, do lado de montante 

– Cota do coroamento da ensecadeira ……………………………………… 131.0 m 

– Cota máxima da albufeira para amortecimento (T = 20 anos) …………… 130.1 m 

– Diâmetro …………………………………………………………………….. 2 500 mm 

– Desenvolvimento (1ª fase) ………………………………………………….. ≈ 316 m 

– Caudal máximo (T = 20 anos - curva de vazão) ……………………… ≈ 40.1 m³/s 

– Velocidade de escoamento à saída ……………………………………….. ≈ 8.2 m/s 

– Dissipação de energia ……………………….. bacia divergente e horizontal (WES) 

– Dimensões da bacia …. 13 m de comprimento, 5,82 m de largura e 5,0 m de altura 

g) Torre e passadiço: 

– Torre rectangular, em betão: 
- secção rectangular ……………………………………………………… 5,65 x 9,35 m 
- altura acima da sapata ……………………………………………………….. 21.77 m 
- nº de orifícios ……………………………………………………………………… 3 un 
- cotas de soleira dos orifícios ………………………………………………… 122,73 m 
- dimensão dos orifícios (largura x altura) ………….2,0x2,5 m; 2,0x2,5 m e 1x1,2 m 
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– Passadiço rectilíneo, em betão:  
- comprimento (entre apoios extremos) ……………………………………… 49,9 m 
- número de pilares ……………………………………………………………….. 2 un. 
- altura do 1º pilar ………………………………………………………………… ≈ 20 m 
- altura do 2º pilar …………………………………………………………………. ≈ 15 m 
- largura total ……………………………………………………………………….. 2,4 m 

h) Tomada de água para as EE São Matias e São Pedro: 

– Conduta ………………………….………………………………..…………….. 2500 mm 

– Caudal de ponta ………………………………………………………………. 12,95 m³/s 

– Comando ………………………………………………nas EE São Matias e São Pedro 

i) Admissão de caudais do Adutor Principal (entrada de água): 

– Conduta ………………………………………………………………………… 2500 mm 

– Caudal de ponta ……………………………………………………………….... 9,5 m³/s 

– Comando …………………… na câmara de válvulas do ponto de entrega da 
barragem de São Pedro 

j) Descarga de fundo: 

– Conduta ………………………………………………………………………. 1200 mm 

– Caudal máximo (ao NPA) ……………………………………………………. 5.6 m³/s 

– Comando e dissipação de energia ………………………………. válvula de jacto oco 

– Diâmetro do troço terminal e da válvula ……………………………………. 700 mm 

k) Tomada de água do caudal ecológico: 

– Caudal de referência (ao Nme) ……………………………………………. 0,11 m³ /s 

– Comando ……………………………………… válvula anelar, com frontal atomizador 

– Diâmetro do circuito terminal e da válvula …………………………………… 200 mm 

l) Caminhos: 

– Caminho de acesso à barragem …………………… caminho CA5 definido no 
Projecto de Execução da Rede Viária 

– Caminho de acesso ao pé da barragem (descarga de fundo), e caminhos de 
ligação 1 e 2: 
- desgaste …………………………………………………………………… baixo 
- largura da plataforma …………………………………………………….. 3,8 m  
- revestimento ……………. agregado de granulometria extensa e betuminoso 
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- comprimento do caminho de acesso à descarga de fundo ………….. 380 m 
- comprimento do caminho de ligação 1 ………………………………… 396 m 
- comprimento do caminho de ligação 2 ………………………………. 1 107 m 

No que respeita os materiais e componentes que constituem a barragem, a solução 
adoptada consiste num aterro zonado, que integra os seguintes componentes: 

– um núcleo central, constituído por solos residuais metavulcaníticos, de composição 
predominantemente areno-argilosa, que funcionará como elemento de 
estanquidade interna; 

– maciços estabilizadores a montante e a jusante do núcleo, constituídos por solos 
residuais dioríticos de composição areno-argilosa; 

– uma vala corta águas e zona de contacto do núcleo com a fundação constituída 
por materiais coluvionares e residuais metavulcaníticos de natureza argilosa e 
areno-argilosa; 

– um sistema de drenagem interna, constituído por: 
- um filtro chaminé sub-vertical; 
- uma vala drenante longitudinal na intersecção do filtro chaminé com a fundação ; 
- dois tapetes drenantes transversais um no fundo do vale e outro na margem 
esquerda, junto ao muro lateral esquerdo do descarregador de cheias, que 
conduzem as águas de percolação da vala drenante, até ao pé de jusante; 

– um tapete filtrante no contacto do maciço estabilizador de jusante com a fundação; 

– um maciço de pé de jusante, em enrocamento; 

– uma camada de rip-rap sobre o talude de montante, que se desenvolve entre as 
cotas do coroamento e a cota 130,5. 

O talude de jusante, que apresenta acima da cota 125 um revestimento vegetal, termina 
contra o terreno natural através de um maciço de enrocamento de granulometria extensa. 
Abaixo daquela cota será construído um prisma de protecção de pé em enrocamento da 
mesma natureza, com 3 m de largura no coroamento constituindo uma das banquetas de 
jusante, com talude exterior inclinado de 1:1,5 (V:H). 

Descarregador de superfície 

A segurança da barragem exige a construção de um descarregador cuja capacidade seja tal 
que permita a passagem da cheia de projecto em condições de perfeita segurança, isto é, 
sem causar danos na sua própria estrutura, na barragem ou nas restantes estruturas da 
barragem. Por este motivo, tal como definido anteriormente (de acordo com os 
regulamentos e normas) considerou-se como critério de dimensionamento a garantia da 
passagem da cheia de 1 000 anos, acrescida da folga adequada. 
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Atendendo às soluções possíveis para o conjunto da barragem e de todos os restantes 
órgãos hidráulicos, a localização do descarregador de superfície na margem esquerda 
corresponde a uma solução global adequada, tanto técnica como economicamente. 

A estrutura projectada tem a soleira de controlo imediatamente a montante do coroamento 
da barragem. Este posicionamento é economicamente mais vantajoso do que uma 
localização mais a jusante ou mais a montante. 

A adopção de uma soleira de controlo sem comportas, em labirinto (W), é a técnica e 
economicamente a mais favorável, conduzindo à minimização do volume de escavações da 
zona de aproximação e das dimensões do canal onde fica implantada. A soleira toma 
posição frontal em relação ao escoamento, à qual se segue um canal de descarga (canal de 
fuga) de secção rectangular constante no 1º troço, convergente no 2º troço, constante no 3º 
troço e divergente no último troço, terminando numa bacia de dissipação de energia por 
ressalto. 

As condições geológicas do maciço, assim como o posicionamento relativo do 
descarregador em relação à barragem, possibilitam a restituição dos caudais descarregados 
ao leito da ribeira através de uma bacia de dissipação de energia do tipo III (USBR). 

 
Figura 5.8 – Barragem de São Pedro. Descarregador de cheias. Planta. 

(figura retirada do Projecto de Execução) 

Tomada de Água 

Será construída uma torre quadrangular, em betão armado, encimada por uma plataforma à 
qual se tem acesso, a partir do coroamento da barragem, por intermédio de um passadiço 
com uma extensão de cerca de 50 m. 

A disposição relativa das condutas sob o aterro atendeu ao alinhamento do Adutor Principal, 
à posição da linha de água a jusante da barragem e à localização prevista para as estações 
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elevatórias de S. Matias (fora do âmbito do presente Projecto) e, sobretudo, São Pedro (de 
maior dimensão).  

Com esta solução – um só maciço de betão armado – asseguram-se as melhores condições 
possíveis para a compactação dos aterros.  

Assim, a torre de tomada de água terá 3 orifícios. Dois deles funcionarão como tomadas de 
água para a descarga de fundo e para as estações elevatórias de São Pedro e São Matias, 
sendo que o terceiro irá destinar-se a fazer as entregas da adução (conduta de entrada 
de água). 

Estes orifícios serão quadrangulares e serão obturáveis por comportas manobráveis ao nível 
da plataforma da torre. A montante das comportas de descarga de fundo e de tomada de 
água existirão grades metálicas de protecção que trabalharão num plano paralelo. 

Como a entrada de água e a captação para as estações elevatórias podem funcionar ao 
mesmo tempo definiu-se uma parede de modo a separar/direccionar os escoamentos com 
sentidos opostos. 

A conduta de entrada terá um diâmetro 2500 mm; as condutas de tomada de água e da 
descarga de fundo terão diâmetros de, respectivamente, 2500 mm e 1200 mm. 

A localização da torre de tomada de água na margem direita foi determinada por maior 
conveniência de natureza geológica visto que aí se asseguram melhores condições de 
fundação para a própria torre, bem como para a galeria que se desenvolve a jusante. 

A soleira da entrada de água está à cota 122,73 m, a secção na zona da grelha têm as 
dimensões de 2,0 m x 3,4 m (largura x altura). 

Considerando o caudal máximo de rega no mês de ponta (12,95 m³/s), a velocidade de 
entrada será próxima de 1,9 m/s.  

Esta secção converge por meio de um arco elipse para uma secção quadrangular com 
2,0 m x 2,5 m (largura x altura), onde será instalada a comporta vagão. 

A secção quadrangular emboca, numa conduta em betão pré esforçado com alma de aço, 
com 2500 mm de diâmetro interno, que irá fazer o atravessamento sob o aterro da 
barragem. Esta conduta estará envolvida em betão armado juntamente com a conduta da 
entrada de água e da descarga de fundo. 
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Figura 5.9 – Barragem de São Pedro. Torre de tomada de água. Perfil transversal. 

(figura retirada do Projecto de Execução) 

Descarga de Fundo 

Qualquer sistema de descarga de fundo deve permitir a realização do esvaziamento da 
albufeira para inspecções, eventuais reparações e para gestão do assoreamento da 
albufeira na zona mais próxima da base da torre, não devendo em circunstância alguma ser 
utilizado como órgão auxiliar do descarregador de cheias. 

A velocidade de esvaziamento tem de ser compatível com os objectivos enunciados e com a 
estabilidade do aterro e das próprias margens da albufeira.  

O circuito hidráulico da descarga de fundo pode ser decomposto como se segue: (1) vão de 
entrada na torre e respectivo equipamento; (2) torre e curva na sua base para entrada na 
conduta; (3) conduta sob a barragem segundo a sua largura; (4) troço terminal até à válvula 
de jacto oco. 

A soleira da entrada de água está à cota 122,73 m, a secção na zona da grelha têm as 
dimensões de 1,0 m x 2,1 m (largura x altura). 

Esta secção converge por meio de um arco elipse para uma secção quadrangular com 
1,0 m x 1,2 m (largura x altura). Será nesta secção onde ficará instalada a comporta vagão. 
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A secção quadrangular emboca, numa conduta em betão pré esforçado com alma de aço, 
com 1200 mm de diâmetro interno, que irá fazer o atravessamento sob o aterro da 
barragem. Esta conduta estará envolvida em betão armado juntamente com a conduta da 
tomada de água e da entrada de água. 

No final da conduta preconiza-se um conjunto de acessórios em aço, incluindo uma entrada 
de homem com 600 mm de diâmetro.  

A jusante da entrada de homem será montada, em consequência de exigências do bom 
funcionamento da descarga de fundo, uma ventosa. 

Será instalada, no final do circuito, uma válvula de jacto oco com diâmetro 700 mm, pelo 
que, a montante dessa válvula irá ser instalado um cone de redução (de 1200 para 
700 mm). 

Tendo em conta as características de implantação e dimensionais da válvula de jacto oco, o 
alcance do respectivo jacto será inferior a 30 m, considerando a válvula totalmente aberta.  

A capacidade de vazão da descarga de fundo permite o esvaziamento da albufeira em 
aproximadamente 26 dias, o que conduz a uma velocidade relativamente lenta de descida 
do nível da água na albufeira (média de cerca de 79 cm/dia). 

Circuito para o Caudal Ecológico 

O circuito do caudal ecológico irá funcionar aproveitando a conduta da descarga de fundo. A 
regulação destes caudais será feita através de uma válvula anelar com frontal atomizador.  

Para assegurar a maior qualidade do caudal ecológico (temperatura, oxigenação, etc.) foram 
definidos dois níveis de captação na albufeira: 

– 1º nível com eixo à cota 135 m e exclusivo desta função; 

– 2º nível através da tomada da descarga de fundo, cuja soleira de montante se 
encontra aproximadamente à cota 122,7 m. 

Existirá uma conduta vertical (DN300) que ligará a captação do 1º nível à conduta de 
descarga de fundo. Quando estiver a funcionar a captação a esta cota a comporta vagão da 
descarga de fundo permanecerá fechada. 

Com vista a permitir uma regulação mais fina dos caudais a descarregar para satisfação de 
objectivos ambientais, foi concebido um pequeno circuito hidráulico terminal independente, 
desenvolvido a partir do final da tubagem comum de descarga de fundo, todo ele com 200 
mm de diâmetro interno. Este circuito deriva da tomada da ventosa e irá incluir uma válvula 
de guilhotina, um filtro em crivo, e uma válvula anelar com frontal atomizador de comando 
manual e motorizado. 
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Dimensionou-se o circuito do caudal ecológico para um caudal de 0,11 m³/s, admitindo que 
o nível da albufeira se encontrava no Nme. 

A qualidade da água derivada para fim de caudais ecológicos deverá ser sempre a melhor, 
recorrendo-se para o efeito às possibilidades oferecidas pelo facto de existirem dos níveis 
de captação. 

Para permitir a limpeza do filtro de crivo do circuito do caudal ecológico, colocou-se 
imediatamente a montante deste uma válvula de cunha/guilhotina para permitir a sua 
limpeza. 

5.1.2.2.7 Reservatório de Selmes 

O reservatório de Selmes localiza-se a cerca de 1,8 km a E-NE da povoação de Selmes, 
aproveitando para a sua constituição uma linha de água tributária da margem direita do 
barranco do Malheiro. 

No local onde se prevê a implantação do reservatório, a linha de água corre com direcção 
aproximadamente NE-SW, num vale de fundo aluvionado e de vertentes assimétricas, cuja 
largura do leito menor não ultrapassa os 1,50 m. 

O reservatório de Selmes é do tipo barragem, em aterro e possui as seguintes 
características: 

– Cota do Coroamento ……………………………………………………………143,0  

– Cota do Nível Máximo de Cheia (NMC) ………………………………………142,0  

– Cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) ………………………………141,7 

– Cota do Nível mínimo de Exploração (NmE) …………………………………..139,0  

– Altura acima da fundação geral …………………………………………………..10,0 m 

– Extensão do coroamento ………………………………………………………..113,9 m 

– Largura do coroamento ……………………………………………………………..5,5 m 

– Volume de sedimentos …………………………………………………………. 4 115 m³ 

– Volume morto (estimado) ……………………………………………………….4 200 m³ 

– Volume útil (estimado) ao NPA ………………………………………..……. 35 000 m³ 

– Volume total (estimado) ao NPA ……………………………………………..50 000 m³ 

– Área da albufeira ao NMC ………………………………………………………..1,44 ha 

– Área da Bacia Hidrográfica …………………………………………………….0,256 km² 
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A solução projectada para o corpo do reservatório do reservatório de Selmes consiste num 
aterro zonado, construído com materiais provenientes da zona da albufeira. À aptidão dos 
materiais exploráveis para uma solução em aterro, associam-se razões, igualmente 
favoráveis, de fácil integração paisagística da obra e de correcta inserção dos órgãos 
hidráulicos anexos. Esta solução surge, assim, como sendo uma solução natural, de fácil 
execução e adequada à morfologia do vale. 

No que respeita à inclinação geral das vertentes da área da albufeira, ela é da ordem dos 
5-6% na margem esquerda e entre 6 e 11% na margem direita. 

A este reservatório estará associada a estação elevatória secundária de rega de Selmes 
(EE2), destinada a elevar os caudais de rega para os sub-blocos de Selmes 2 e 5. 

O acesso ao coroamento da barragem far-se-á por via a ser construída, e a partir deste será 
estabelecido o acesso à estação elevatória, igualmente por via a ser construída. 

Apresenta-se na Figura 5.10 o perfil-tipo adoptado para o reservatório. 

 

Figura 5.10 - Perfil tipo do reservatório de Selmes. 
(figura retirada do Projecto de Execução) 

O corpo do reservatório, com o coroamento à cota 143,00 m apresenta uma altura máxima 
de 10,0 m acima da fundação, tendo o paramento de montante inclinado a 1(V):2,5(H) e o 
de jusante 1(V):2(H). 

De uma forma genérica, o perfil-tipo integra os seguintes componentes: 

– Maciços estabilizadores, constituídos por materiais de alteração dos xistos (W4 e 
W3), ripáveis e de granulometria grosseira (GC); 

– Núcleo e vala corta-águas constituídos por solos de alteração residual do maciço 
xistento, do tipo SC; 
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– Filtro sub-vertical do tipo chaminé tapete filtrante; 

– Vala longitudinal tapete drenante sub-horizontal no fundo do vale; 

– Maciço de pé-de-talude de jusante e camada de rip-rap sobre o talude de 
montante, acima da cota do NmE em enrocamento. 

O coroamento do reservatório tem uma largura de 5,50 m, uma folga de 1,0 m relativamente 
ao NMC (142,00 m) e de 1,3 m relativamente ao NPA (141,70 m). Resulta daqui que a altura 
máxima acima da fundação é de 10,00 m, sendo de 7,00 m acima da cota de terreno 
natural. 

O paramento de montante é protegido da acção das vagas por um revestimento em rip-rap, 
constituído por uma camada de 0,40 m de espessura, assente sobre uma outra de material 
britado, com 0,20 m de espessura. 

O talude de jusante possui revestimento vegetal, segundo as regras de arte, com uma 
camada de 0,20 m de terra vegetal. 

Este reservatório será dotado das seguintes obras acessórias: 

– Três condutas paralelas sob a fundação do aterro com uma caixa de entrada 
(tomada de água) comum a montante, com as seguintes características: 
- Uma conduta destina-se à adução à estação elevatória de Selmes, funcionando 
como tomada de água; 
- A entrada dos caudais provenientes do adutor de Selmes na albufeira/ 
reservatório será assegurada pela segunda conduta, de adução ao reservatório; e 
- A terceira conduta destina-se a assegurar o desvio provisório (numa 1ª fase) e a 
descarga de fundo da barragem (após conclusão da obra). 

– Estrutura de descarga de superfície na encosta direita do reservatório, do lado 
oposto à estação elevatória de Selmes, consistindo num pequeno canal de betão, 
com soleira de controlo livre a montante e terminando numa pequena estrutura de 
dissipação de energia no fundo do vale a jusante. 

As condutas de adução e descarga de fundo, de betão com alma de aço, atravessam a 
fundação do dique do reservatório envolvidas num maciço de betão comum. 

Descarregador de Superfície 

A segurança do reservatório de Selmes exige a construção de um descarregador cuja 
capacidade seja tal que permita a passagem da cheia de projecto em condições de perfeita 
segurança, isto é, sem causar danos na sua própria estrutura, ou nas restantes estruturas 
do reservatório. 
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Por este motivo, tal como definido anteriormente (de acordo com o Regulamento de 
Pequenas Barragens) considerou-se como critério de dimensionamento a garantia da 
passagem do caudal correspondente à cheia de 100 anos. 

A cota da crista da soleira descarregadora é igual à do NPA (141,7 m). O descarregador 
considerado possui um módulo, com um desenvolvimento útil de 6 m, uma largura frontal de 
2 m e uma altura da soleira de 1 m em relação à soleira da plataforma horizontal de 
aproximação a montante. As paredes do descarregador terão um ângulo de convergência 
de 10º. 

Fixaram-se os seguintes valores para dimensionamento do descarregador: 

– nível de máxima cheia (NMC): 142 m; 

– caudal: 2 m³/s. 

De referir que o caudal de dimensionamento do descarregador é superior ao caudal de 
dimensionamento da adução ao reservatório (1,3 m³/s). 

O canal de descarga recebe o caudal da soleira descarregadora, garantindo o seu 
escoamento controlado até à estrutura terminal de dissipação de energia. Este canal é 
constituído por dois troços de secção rectangular e declive superior ao crítico, com as 
seguintes características: 

– 1º troço: tem início na soleira de controlo do descarregador, à cota 140,9 m, 
desenvolvendo-se por 10,7 m, com declive igual a 0,027 m/m e com uma largura 
de 2 m, correspondente à largura frontal do descarregador; a parede lateral tem 
uma altura variável entre 2,39 e 2,69 m; 

– 2º troço: tem um comprimento de 35,95 m e uma inclinação constante de 
0,2367 m/m; a secção inicial tem uma largura de 2 m, estreitando, nos primeiros 
5 m, para uma largura de 1 m; 5 m a montante da bacia de dissipação, a secção 
do canal começa a alargar de 1 m para 1,5 m; as paredes laterais têm uma altura 
variável entre 1,5 e 2,69 m. 

Desta forma o comprimento total do canal de descarga, excluindo a bacia de dissipação de 
energia, é cerca de 47 m. 

Tomada de Água, Adução, Descarga de Fundo e Desvio Provisório 

Será construída uma câmara rectangular, em betão armado, de altura compatível com a 
selagem hidráulica dos caudais a captar, prolongada por parede de betão armado, 
encimada por uma plataforma, à qual se tem acesso a partir do coroamento da barragem, 
por intermédio de um passadiço, com uma extensão de cerca de 16,5 m. 
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Os orifícios de captação da tomada de água, de adução e de descarga de fundo serão do 
tipo rectangular, obturadas por válvulas murais manobráveis ao nível da plataforma da 
“torre”. A montante de cada válvula existirá uma grelha metálica de protecção. 

A localização da câmara de tomada de água na margem esquerda deveu-se 
fundamentalmente a uma maior conveniência hidráulica, tendo em conta a implantação da 
estação elevatória e o traçado do adutor de Selmes. 

À base da câmara de tomada de água ligam-se as três condutas, de tomada de água, de 
adução e de descarga de fundo, preconizando-se tubagem de betão com alma de aço de 
diâmetro 1200 mm, 1000 mm e 700 mm, respectivamente. 

A conduta de descarga de fundo funcionará como desvio provisório durante a construção da 
barragem. 

As três condutas atravessam a fundação do dique do reservatório envolvidas num maciço 
de betão único, adoptando-se um traçado comum a todas elas. Este traçado foi definido 
tendo como referência a conduta de tomada de água, apresentando um alinhamento recto 
desde a câmara da tomada de água até à estação elevatória (coincidente com o colector 
geral de aspiração), perpendicular ao eixo do coroamento da barragem. 

Adoptou-se igual traçado para o passadiço, perpendicular ao coroamento da barragem, com 
fundação sobre a galeria de tomada de água (câmara da tomada de água e pilar central) e 
sobre o aterro da barragem (no encontro do passadiço com o coroamento). 

Na transição da conduta de tomada de água para a conduta de aspiração da estação, será 
construída uma câmara de válvulas, permitindo o seccionamento geral a montante da 
estação. Na continuidade do adutor de Selmes, a montante da adução ao reservatório, será 
construída uma câmara para instalação de válvulas de regulação de caudais e de 
seccionamento geral. O equipamento previsto instalar em cada uma destas câmaras e o seu 
funcionamento serão descritos em pormenor em capítulos próprios do Projecto de 
Execução. 

A conduta de descarga de fundo termina, no pé de jusante, numa pequena bacia de betão 
destinada a assegurar a restituição controlada com dissipação de energia (atendendo à 
ordem de grandeza dos caudais de cheia, a bacia de dissipação será do tipo por impacto – 
USBR), precedida de uma câmara de válvula. Nesta câmara, de betão armado, será 
instalada uma válvula de borboleta de alta performance, motorizada, com accionamento 
local ou à distância, DN 500 mm, para assegurar o melhor controlo sobre a realização da 
descarga de fundo do reservatório. 

O funcionamento das condutas de tomada de água, de adução e de descarga de fundo será 
unidireccional, com carga permanente a montante (para situação de exploração normal). 
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Para situação de manutenção (das condutas), estas condições serão inversas para o adutor 
de Selmes, com o esvaziamento da conduta a obrigar ao escoamento em sentido inverso e 
a pressão na válvula mural a fazer-se sentir no lado da albufeira. 

O desvio provisório e descarga de fundo do reservatório de Selmes far-se-ão por conduta 
própria (paralela às condutas de captação e adução), com origem na câmara de tomada de 
água do reservatório. 

Em função do período e duração de execução da obra, em conjugação com a diminuta 
dimensão da bacia hidrográfica, não se prevêem obras especiais de desvio provisório. Por 
facilidade de execução de obra, esta deverá decorrer coincidente com o período estival, 
sendo que a dimensão desta infra-estrutura, com um volume de aterro estimado em cerca 
de 18 200 m³, permitirá a sua conclusão nesse mesmo período (não deverá ser superior a 6 
meses). 

Do exposto, julga-se adequado a solução de instalação de conduta única, de desvio 
provisório e de descarga de fundo, que será definitiva e de comprimento de acordo com a 
continuação dos trabalhos. 

A regulação da descarga de fundo do reservatório será efectuada a partir de válvula de 
borboleta de alta performance, DN 500 mm, a instalar em câmara própria no final da 
conduta. Esta válvula terá accionamento motorizado, podendo ser operada localmente ou à 
distância. 

No presente caso, tendo em conta os equipamentos, as características dimensionais do 
circuito de descarga de fundo e a redução do custo de construção da infra-estrutura de 
dissipação de energia a jusante considerou-se um limite operacional de 55º para a abertura 
máxima da válvula de borboleta. 

Com este dimensionamento o esvaziamento da albufeira será possível num período de 
tempo bastante inferior ao habitualmente considerado em descargas de fundo de barragens 
(inferior a 24 h). 

A restituição do caudal de descarga de fundo será assegurada por uma bacia de dissipação 
por impacto, do tipo USBR. O seu dimensionamento foi efectuado considerando um caudal 
de 0,85 m³/s, correspondendo, para a condição de pleno armazenamento, à abertura 
máxima da válvula anteriormente indicada. 

5.1.2.2.8 Derivações para os blocos de rega 

Para além das infra-estruturas de elevação, adução, armazenamento e regulação, 
anteriormente descritas – Estação Elevatória Principal, Conduta Elevatória, Reservatório de 
Pedrógão, Canal, Adutor de São Pedro, Barragem de São Pedro, Adutor de Selmes e 
Reservatório de Selmes – a Rede Primária de Adução do Circuito Hidráulico de Pedrógão 
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compreende ainda três Estações Elevatórias – Pedrógão 1, Pedrógão 3 e Selmes – e as 
aduções que permitem derivar os caudais que beneficiarão os seguintes Blocos de Rega: 

Quadro 5.6 – Blocos de rega. Área beneficiada. 

Blocos de Rega Área total (ha) 

Pedrógão 1 588 

Pedrógão 2 
– Monte do Peso 226 

– Monte das Aldeias 126 

Pedrógão 3 1425 

São Pedro N 
Herdade da Rabadoa 425 

Quinta de São Pedro 290 

Selmes 1 

– Monte das Cortes de 
Cima 241 

– Monte das Cortes de 
Baixo 51 

Selmes 2 e 5 1364 

Selmes 3 – Monte do Malheiro 132 

Selmes 4 – Herdade do Paço 215 

Total 5083 

Os Blocos de Pedrógão 1, Pedrógão 3 e Selmes 2 e 5 possuirão, a jusante da respectiva 
Estação Elevatória, uma rede secundária de rega que distribuirá a água pelas diversas 
parcelas agrícolas a beneficiar. Estas redes secundárias serão mais adiante descritas. 

Pelo contrário, os restantes Blocos (Pedrógão 2 – Monte do Peso e Monte das Aldeias –, 
São Pedro Norte – Herdade da Rabadoa e Quinta de São Pedro –, Selmes 1 – Monte das 
Cortes de Cima e Monte das Cortes de Baixo –, Selmes 3 – Monte do Malheiro – e Selmes 4 
– Herdade do Paço) apenas terão a água aduzida a uma barragem ou reservatório particular 
pré-existente, sendo pois a respectiva rede de rega da exclusiva responsabilidade dos 
proprietários regantes (Rede Terciária de Rega) e como tal extravasa o âmbito do Projecto 
agora em análise e deste EIA. 

5.1.2.2.9 Estação Elevatória de Pedrógão 1 

A Estação Elevatória de Pedrógão 1 – que permitirá derivar os caudais necessários ao 
regadio no Bloco de Rega de Pedrógão 1 – ficará situada no pé de jusante da barragem do 
Pedrógão, já construída, na margem direita do rio Guadiana, e junto da Estação Elevatória 
principal de Pedrógão. 

De forma a não interferir com a barragem e a reduzir o volume total de escavações optou-se 
por localizar os dois edifícios das estações elevatórias a cerca de 80 m da tomada de água.  
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As duas estações ficarão assim implantadas numa plataforma sensivelmente à cota (81,00), 
que foi fixada tomando em consideração o nível de água máximo no rio em caso de cheia 
(80,04). 

Para aceder às duas estações poder-se-á utilizar a estrada de acesso à barragem e que 
constitui uma derivação à estrada nacional EN258. 

A estação elevatória de Pedrógão 1 ficará implantada numa plataforma sensivelmente à 
cota 81,0, ocupando uma área total de 1 253 m2, a sudoeste da Barragem do Pedrógão e a 
nordeste da estação Elevatória Principal de Pedrógão. 

A estação é constituída essencialmente por um edifício principal, pela zona onde serão 
instalados os filtros e os RH´s e pelo posto de seccionamento e transformação e por um 
conjunto de outras infra-estruturas que são referidas a seguir.  

O edifício será formado por um corpo com dimensões em planta de aproximadamente 
13,5 m x 17,5 m.  

O corpo do edifício destina-se a albergar o sistema de bombagem do Bloco de Rega de 
Pedrógão 1, distinguindo-se: 

– um patamar inferior, onde se encontram os seis grupos electrobomba, as condutas 
de aspiração e de compressão e respectivos equipamentos (75,10); 

– um patamar intermédio com os quadros eléctricos, a sala dos conversores (77,00) 
e o armazém/oficina; e 

– um patamar superior com um pequeno hall para descarga e montagem de 
equipamentos e ainda a sala de comando e um gabinete (81,00). 

A disposição da estação elevatória teve em conta a cota de fixação dos grupos e 
principalmente o espaço disponível existente entre o caminho de acesso, o talude natural 
existente e o rio e, ainda, a estação elevatória principal e infra-estruturas anexas. 

Os grupos electrobomba terão as seguintes características principais: 

– Número de grupos..................................................................................................6 

– Tipo de bomba.........................................................................................multicelular 

– Nº de andares……………………………………………...……………………………... 4 

– Montagem........................................................................................................vertical 

– Caudal unitário.................................................................................................107 l/s 

– Altura de elevação correspondente................................................................116,5 m 

– Velocidade nominal...................................................................................1450 1/min 
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– Potência nominal prevista do motor...............................................................200 kW 

– Tensão..............................................................................................................l690 V 

O edifício terá acessos totalmente independentes da Estação Elevatória principal de 
Pedrógão. 

No exterior do edifício foram previstas as seguintes infra-estruturas principais: 

– uma plataforma destinada ao sistema de filtração e aos dois reservatórios 
hidropneumáticos do sistema elevatório do bloco de Pedrógão 1; e 

– um edifício para o posto de seccionamento e transformação. 

O PT ficará implantado na zona noroeste da estação, ocupando uma área aproximada de 
12 m x 14 m. Este será construído junto ao recinto (28 m x 21 m) da plataforma onde serão 
instalados os filtros e os RH’s. 

As zonas de circulação nos recintos da estação serão asfaltadas, existindo as necessárias 
zonas para parqueamento dos veículos e para manobra de veículos pesados. 

Foi promovida a utilização, na Estação Elevatória e plataforma envolvente, de soluções de 
acabamentos similares às previstas nas Estações Elevatórias principais de Pedrógão da 
margem esquerda (Subsistema do Ardila) e direita, de modo a promover a sua integração 
harmoniosa no conjunto das infra-estruturas que constituem o Empreendimento. 

De acordo com o projecto da Rede de Rega de Pedrógão 1 o caudal de dimensionamento a 
considerar é de 0,642 m³/s. 

Como se pretende implementar um sistema de rega a pedido, sem imposição de restrições 
aos respectivos utilizadores, a Estação Elevatória terá a capacidade para garantir, em 
qualquer instante e de forma automática, qualquer caudal requerido pela rede de rega, 
desde o caudal nulo ao caudal máximo (12,55 m3/s). 

Reservatórios Hidropneumáticos (RH) 

A capacidade total adoptada para os reservatórios hidropneumáticos será de 140 m³, 
dividida em dois reservatórios de 70 m³ cada. Atendendo à dimensão dos RH’s admitiu-se 
uma forma cilíndrica de 4 m de diâmetro e 5,6 m de altura útil, com instalação vertical. 

A ligação de cada um dos reservatórios à conduta elevatória será efectuada por intermédio 
de condutas independentes com diâmetro 450 mm, dispondo de válvulas de seccionamento 
para isolamento dos RHs. 
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Sistema de Filtragem 

O escalão de bombagem do sub-bloco de Pedrógão 1 será equipado com um sistema de 
filtração adequado à distribuição de água para rega em pressão. 

Uma das questões de base relacionadas com o processo de filtração de água prende-se 
com a selecção da dimensão da malha do elemento filtrante, que deverá ter em conta as 
características dos equipamentos instalados, quer ao nível da rede de distribuição, quer ao 
nível da parcela. Neste caso considerou-se um grau de filtração de 1,5 mm.  

Um grau de filtração mais fino, eventualmente requerido por alguns equipamentos de rega, 
deverá ser atingido não ao nível da rede de distribuição mas sim ao nível da parcela. Nesta 
situação, a instalação de sistemas de filtração complementares deverá ser efectuada por 
cada agricultor, de modo a garantir boas condições para o funcionamento dos equipamentos 
de rega que vai utilizar. 

Dadas as características da tomada de água da Estação Elevatória do Pedrógão, que 
tornariam difícil a instalação de um sistema de filtração em superfície livre a montante dos 
grupos electrobomba, optou-se por uma solução de filtração em pressão. 

À saída do sistema de bombagem, em derivação à conduta geral de compressão, existe um 
conjunto de filtragem constituído por 2 filtros de malha com limpeza automática, com 
elemento de filtração de 1500 µm. 

A limpeza do filtro dá-se por sucção dos detritos que se fixam à malha filtrante. O início da 
limpeza é desencadeado automaticamente por detecção de perda de carga através de 
pressostato diferencial e/ou por temporizador. 

5.1.2.2.10 Estação elevatória de Pedrógão 3 

A estação elevatória alberga os equipamentos necessários para o fornecimento de água em 
pressão para a rega do bloco de Pedrógão 3. O caudal de dimensionamento considerado foi 
de 1,650 m³/s. 

A estação elevatória situa-se junto do reservatório de Pedrógão, sendo os principais 
equipamentos instalados numa plataforma exterior à cota 157,50. Esta estrutura está 
inserida no próprio aterro do reservatório. 

Os equipamentos eléctricos serão instalados no interior de um edifício numa plataforma 
aproximadamente à cota 152,85 m, ocupando uma área global de cerca de 31 m x 8 m. 

O acesso ao recinto da estação faz-se a partir do caminho CA2.1 e através do caminho 
lateral de acesso à rede primária (este circunda o reservatório de regularização por este e 
por norte). 
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No interior do recinto vedado, para além da tomada de água para a estação elevatória, 
estão ainda implantados o edifício com as componentes eléctricas da estação, as 
plataformas para os equipamentos de filtração, para os reservatórios hidropneumáticos e 
para os equipamentos de medição de caudal, a tomada de água para o canal (noroeste) e a 
estrutura de entrada de água no reservatório (este). 

O edifício onde serão instalados os equipamentos eléctricos da estação tem uma área total 
de 248 m2 dos quais 72 m2 são ocupados pelo armazém e pelas instalações de exploração 
e comando da estação. 

A solução adoptada consiste na instalação de grupos electrobomba constituídos por bomba 
centrífuga submersa de coluna vertical, multicelular, com impulsores radiais, com motor 
eléctrico à superfície. 

Para o sistema de bombagem, com caudal máximo de 1,650 m³/s, optou-se pela instalação 
de cinco grupos electrobomba principais e dois auxiliares. No quadro seguinte são indicados 
o caudal total e os caudais unitários. 

Quadro 5.7 - Caudais totais e caudais unitários. 

Estação Caudal Total 
(m³/s) Número de Grupos Caudal por 

Grupo (m³/s) 

Estação Elevatória 
de Pedrógão 3 1,650 

5 grupos principais  0,333 

2 grupos auxiliares 0,165 

A capacidade total adoptada para os reservatórios hidropneumáticos será de 200 m³, 
dividida em dois reservatórios de 100 m³ cada. Atendendo à dimensão dos RH’s admitiu-se 
uma forma cilíndrica de 4 m de diâmetro e 8 m de altura útil, com instalação vertical. 

A ligação de cada um dos reservatórios à conduta elevatória será efectuada por intermédio 
de condutas independentes com diâmetro 500 mm, dispondo de válvulas de seccionamento 
para isolamento dos RHs. 

Na plataforma exterior existem ainda a conduta geral de compressão, o sistema de filtração, 
os reservatórios de ar comprimido, os medidores de caudal, a válvula de seccionamento da 
rede e finalmente a ligação à conduta da rede de rega. 

Toda a zona de circulação do recinto é asfaltada existindo as necessárias zonas para 
parqueamento dos veículos e para manobra de veículos pesados. 

Assim, e em síntese, para o projecto de execução da estação elevatória secundária de 
Pedrógão 3 foram retidas em linhas gerais as seguintes soluções: 

– Sistema de filtração por simples gradagem fina (espaçamento entre grades de 
50 mm) na estrutura de tomada de água no reservatório de regularização de 
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Pedrógão e finalizando-se com filtros instalados em derivação às condutas de 
compressão; 

– Sistema de regulação com bombagem directa para a rede de rega com regulação 
em contínuo do tipo debitmétrica com dois grupos de velocidade variável; 

– Instalação dos equipamentos principais da estação, grupos em fossa (bombas 
submersas de coluna vertical multicelular), tubagens, válvulas, filtros e os 
reservatórios hidropneumáticos numa plataforma exterior. Instalação de 5 grupos 
principais e 2 auxiliares; e 

– Instalações eléctricas colocadas em edifício próprio. 

5.1.2.2.11 Estação elevatória de Selmes 

Esta estação elevatória irá garantir a pressão necessária ao funcionamento das redes de 
distribuição de água para rega dos Sub-blocos de Rega 2 e 5 de Selmes. 

Efectivamente, serão executadas duas redes distintas de distribuição para rega, com 
características hidráulicas igualmente díspares e que justificam a necessidade de proceder à 
instalação de escalões de bombagem agrupados no mesma infra-estrutura. 

Assim, a designada Estação Elevatória de Selmes será, na realidade, integrada por duas 
estações elevatórias e por duas estações de filtragem, que partilham as mesmas 
infra-estruturas de montante, a mesma edificação e as mesmas instalações eléctricas de 
força motriz e de comando e que alimentarão a jusante redes de distribuição próprias e 
distintas. 

Tendo em consideração a variação do plano de água na albufeira, a referida plataforma de 
instalação da estação elevatória situar-se-á à cota 135,5 m, compatível com a sua 
permanente alimentação em carga, para todos os níveis de plano de água na albufeira, em 
condições ideais de aspiração. 

O acesso à estação elevatória far-se-á através do prolongamento da via de circulação do 
coroamento do reservatório de Selmes, com cerca de 130 m de desenvolvimento. Propõe-se 
a execução de uma pequena área de estacionamento junto à entrada da Estação Elevatória, 
por forma a possibilitar a inversão de marcha de veículos longos e, simultaneamente, o 
parqueamento de veículos ligeiros. 

A Estação Elevatória de Selmes é constituída por dois patamares ou escalões de 
bombagem, com as seguintes características: 

Escalão EE2.1: 

– Caudal total ……………………………………………………………………... 0,52 m³/s 

– Altura de elevação …………………………………………………………………... 70 m 
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– Número de grupos electrobomba: 
- Principais ……………………………………………………………………………. 4 
- Secundários ………………………………………………………………………… 2 

– Caudal por grupo: 
- Principal ………………………………………………………………….. 0,130 m³/s 
- Secundário ………………………………………………………………. 0,040 m³/s 

– Número de grupos electrobomba de velocidade variável: 
- Principais ……………………………………………………………………………. 2 
- Secundários ………………………….…………………………………………….. 2 
- Número de filtros …………………………………………………………………… 2 
- Grau de filtração ……………………………………………………………. 1,5 mm 
- Tipo de filtros ………………………………………. limpeza automática, de velas 
- Caudal de filtração por unidade filtrante ………………………………….. 260 l/s 

Escalão EE2.2: 

– Caudal total ……………………………………….…………………………….. 1,20 m³/s 

– Altura de elevação ……………………………………………………..……………. 90 m 

– Número de grupos electrobomba: 
Principais ………………………………………………………………………………… 5 
Secundários ……………………………………………………………………………… 3 

– Caudal por grupo: 
Principal ………………………………………………………………………... 0,240 m³/s 
Secundário …………………………………..………………………………… 0,050 m³/s 

– Número de grupos electrobomba de velocidade variável: 
- Principais ………………………………………………………………………….. 2 
- Secundários ………………………………………………………………………. 3 
- Número de filtros …………………………………………………………………. 2 
- Grau de filtração …………………………………………………………… 1,5 mm 
- Tipo de filtros ……………………………………… limpeza automática, de velas 
- Caudal de filtração por unidade filtrante …………………………………. 600 l/s 

Refira-se que o escalão EE2.1 permitirá a rega do Sub-bloco de Selmes 2, ao passo que o 
escalão EE2.2 possibilitará o benefício do Sub-bloco de Selmes 5. 

A ligação da tomada de água propriamente dita à Estação Elevatória, será assegurada por 
uma conduta em pressão, DN 1200 mm, com dois troços distintos: 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

77 

 

– O primeiro troço corresponde ao trajecto integrado no corpo do reservatório, sendo 
realizado através da utilização de tubagem de betão armado com alma de aço, 
reforçada com um envolvimento em betão armado de geometria adequada; 

– O segundo troço corresponde ao trajecto a jusante do corpo do reservatório, até à 
câmara de válvulas adjacente à estação elevatória, sendo realizado em tubagem 
de aço, a assentar em vala. 

As estações de filtragem, por razões que se prendem com a protecção acrescida dos 
equipamentos, e a criação das melhores condições de exploração e de manutenção de 
todos os equipamentos, instrumentação e quadros, foram incluídos no edifício da estação 
elevatória. 

A sua localização foi, por razões de segurança, separada dos equipamentos referentes às 
estações elevatórias propriamente ditas, por intermédio da zona de acesso ao interior do 
edifício por viaturas motorizadas, para carga e descarga de todos os equipamentos. 

As estações de filtragem serão equipadas com uma bateria de filtros de velas de 1,5 mm, 
em pressão, de igual capacidade, com funcionamento paralelo, e sem reserva mecânica, 
por escalão de bombagem. 

Para o 1º escalão serão instaladas duas unidades com capacidade unitária de filtragem 
nominal de 260 l/s e para o 2º escalão serão instaladas igualmente duas unidades, mas com 
capacidade unitária de filtragem nominal de 600 l/s. 

O edifício da estação elevatória será constituído por duas construções justapostas, sendo a 
de maior dimensões destinada quase que em exclusivo à instalação dos grupos e 
equipamentos afins, e a segunda construção de menores dimensões e altura destinada aos 
equipamentos electromecânicos, sala de comando e áreas de serviço. 

A construção principal é de piso único, estando prevista a instalação da conduta principal de 
aspiração e dos colectores gerais de compressão em fosso enterrado sob o piso da laje de 
assentamento dos grupos. 

No edifício anexo, foram previstas áreas destinadas a: 

– Monobloco; 

– Transformadores, em duas células individuais; 

– Grupo electrogéneo de potência; 

– Quadros eléctricos e armários dos variadores de velocidade; 

– Baterias; 

– Sala de Comando 
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– Instalações sanitárias; e 

– Armazém. 

O armazém terá acesso pela nave de grupos e as células do monobloco, transformadores e 
grupo electrogéneo de potência terão acesso pelo exterior. As restantes salas terão acesso 
através de um corredor que dará igualmente acesso à nave central. 

A nave de grupos terá acesso para veículos de transporte pesado, por forma a permitir a 
movimentação das cargas por intermédio da ponte-rolante. 

Por último, será de referir que a área vedada totaliza os 2 800 m².  

Reservatórios hidropneumáticos 

Para o controlo dos sistema de rega contra os regimes transitórios foi considerada a 
instalação de reservatórios hidropneumáticos a localizar imediatamente a jusante das 
estações de filtragem, e a montante dos medidores de caudal. 

5.1.2.2.12 Adução ao bloco de rega de Pedrógão 2 – Monte do Peso e Monte das 
Aldeias 

Adução ao Monte do Peso 

A adução ao monte do Peso inicia-se no Reservatório de Pedrógão. 

Ao km 0,160 e ao km 0,750, o traçado cruza-se com condutas, DN 400 e DN 250 
respectivamente, da rede de rega secundária do Bloco de Pedrógão 1. 

Ao km 2,117, no atravessamento da estrada municipal EM258, aproveitou-se a existência de 
uma passagem hidráulica sob a estrada, definindo-se o atravessamento com uma conduta 
DN250 em Ferro fundido dúctil, amarrada com braçadeiras à parede lateral da passagem 
hidráulica. 

Desenvolvimento da adução ao Monte do Peso - Troço 17. Características principais: 

– Material ……………………………………………………………………………… PEAD 

– Diâmetro nominal ………………………………………………………. 355 mm, PN 4 

– Comprimento ……………………………………………………………………. 2426 m 

– Caudal de dimensionamento …………………………………………………… 0,1 m³/s 

Adução ao Monte das Aldeias 

A adução ao monte das Aldeias inicia-se no Reservatório de Pedrógão, tendo sido definido 
um traçado sempre descendente, até uma cota que permitisse ter a pressão definida como 
mínima no Ponto de Entrega. 
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Desenvolvimento da adução ao Monte das Aldeias - Troço 18. Características principais: 

– Material·……………………………………………………………………………..PEAD 

– Diâmetro nominal ………………………………………………………. 355 mm, PN 4 

– Comprimento·………………………………………………………………………. 416 m 

– Caudal de dimensionamento ……………………….………………………… 0,13 m³/s 

5.1.2.2.13 Adução ao bloco de rega de São Pedro N – Herdade da Rabadoa e Quinta 
de São Pedro 

Adução à Herdade da Rabadoa 

A adução à herdade da Rabadoa inicia-se na Caixa de derivação do Adutor Principal. 

O traçado desta conduta, foi projectado de modo a evitar o atravessamento de um olival, ao 
km 1600, o traçado desvia-se da direcção do olival, seguindo junto à vedação do mesmo. 

Desenvolvimento da adução à Herdade da Rabadoa - Troço 11. Características principais: 

– Material·…………………………………………………………………………….. PEAD 

– Diâmetro nomina ………………………………..……………… 630 mm, PN 4 e PN 6 

– Comprimento ……………………………………………………………………. 2726 m 

– Caudal de dimensionamento ………………………………………………….. 0,3 m³/s 

Adução à Quinta de São Pedro 

A adução à quinta de São Pedro inicia-se na caixa de derivação do adutor principal. Esta 
caixa é também a primeira caixa do ponto de entrega. 

Com o levantamento topográfico efectuado nesta fase verificou-se que o melhor lugar para 
fazer a derivação para a quinta de São Pedro se situa entre o descarregador e o corpo da 
barragem. Desta forma minimiza-se o comprimento da ligação até à albufeira. Como existe 
algum espaço entre o corpo da barragem e o descarregador, as escavações não irão 
interferir com o corpo da barragem. 

Desenvolvimento da adução a Quinta de São Pedro - Troço 12. Características principais: 

– Material ……………………………………………………………………………… PEAD 

– Diâmetro nominal …………………………………………………………400 mm, PN 4 

– Comprimento ………………………………………………………………………. 117 m 

– Caudal de dimensionamento …………………………………………………. 0,13 m³/s 
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5.1.2.2.14 Adução ao bloco de rega de Selmes 1 – Monte das Cortes de Cima e Monte 
das Cortes de Baixo 

A adução ao monte das Cortes de Cima inicia-se na caixa de derivação do Adutor para a 
Barragem de Selmes. 

Ao km 0,264 situa-se o ponto de entrega para o Monte das Cortes de Baixo. Neste ponto o 
diâmetro da conduta passa de DN560 para DN 500. 

Na parte final do adutor, o traçado foi concebido de modo a não atravessar um olival 
existente.  

Desenvolvimento da adução ao Monte das Cortes de Cima - Troço 14. Características 
principais: 

– Material ……………………………………………………………………………….PEAD 

– Diâmetro nominal ……………………………………………………...…. 560 mm, PN 4 

– Comprimento ……………………………………………………………………….. 264 m 

– Caudal de dimensionamento …………………………………………………..0,26 m³/s 

Desenvolvimento da adução ao Monte das Cortes de Baixo - Troço 15. Características 
principais: 

– Material·…………………………………………………………………………….. PEAD 

– Diâmetro nominal ………………………………………………………… 500 mm, PN 4 

– Comprimento·……………………………………………………………………… 1944 m 

– Caudal de dimensionamenton ……………………………………………… 0,20 m³/s 

5.1.2.2.15 Adução ao bloco de rega de Selmes 3 – Monte do Malheiro 

A adução ao monte do Malheiro inicia-se na caixa de derivação do Adutor para a Barragem 
de Selmes. 

Ao km 0,185, o traçado cruza uma conduta, DN 400, da rede de rega secundária do Bloco 
de Selmes.  

Desenvolvimento da adução ao Monte do Malheiro - Troço 16. Características principais: 

– Material …………………………………………………………………………. PEAD 

– Diâmetro nominal …………………………………………………….. 400 mm, PN 4 

– Comprimento …………………………………………………………………….. 689 m 

– Caudal de dimensionamento ……………………………………………….. 0,11 m³/s 
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5.1.2.2.16 Adução ao bloco de rega de Selmes 4 – Herdade do Paço 

A adução à Herdade do Paço inicia-se na caixa de derivação do Adutor para a Barragem de 
Selmes. 

Ao km 4,54, o traçado atravessa a Estrada Municipal EM1014. 

Como o traçado em perfil foi definido de modo a ficar sempre abaixo da linha de energia 
hidrodinâmica, no final do traçado, junto ao ponto de entrega resultaram escavações com 
cerca de 4 m.  

Desenvolvimento da adução ao Monte do Paço - Troço 13. Características principais: 

– Material ……………………………………………………………………………. PEAD 

– Diâmetro nominal ………………………………………………………… 500 mm, PN 4 

– Comprimento…………………………….………………………….…………….. 5263 m 

– Caudal de dimensionamento ………………………………………………….. 0,1 m³/s 

5.1.2.2.17 Órgãos de manobra e segurança 

Ao longo do traçado dos adutores serão instalados os necessários órgãos de manobra e 
segurança, como sejam ventosas nos pontos altos (ver Quadro 5.8), descargas de fundo 
nos pontos baixos (ver Quadro 5.9), válvulas de seccionamento nos principais nós e no 
início das derivações. 
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Quadro 5.8 - Localização e características das ventosas. 
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Quadro 5.9 - Localização e características das descargas de fundo. 

 

Para a entrega de caudais no Monte do Peso, Monte das Aldeias, Herdade da Rabadoa, 
Quinta de São Pedro, Monte das Cortes de Cima, Monte das Cortes de Baixo, Monte do 
Malheiro e Herdade do Paço, foram projectados dois tipos de pontos de entrega: 

– Tipo 1 – Pontos de entrega onde a pressão é menor ou igual a 8 m 

– Tipo 2 – Pontos de entrega onde a pressão é superior a 8 m 

No primeiro caso, os diâmetros variam entre DN500 e DN300. Foram previstos os seguintes 
equipamentos alojados no interior de uma caixa, enumerados de montante para jusante: 

– Uma ventosa de 3 funções DN 80 e respectiva válvula de seccionamento de igual 
diâmetro; 

– Medidor de caudal ultrasónico multifeixes. 

– Fora da caixa ficará uma válvula de seccionamento tipo borboleta com 
desmultiplicador. Esta válvula será manobrada pelo cliente. 
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No segundo caso, os diâmetros variam entre DN300 e DN250. Foram previstos os seguintes 
equipamentos alojados no interior de uma caixa, enumerados de montante para jusante: 

– Uma ventosa de 3 funções DN 80 e respectiva válvula de seccionamento de igual 
diâmetro; 

– Válvula de cunha DN 300; 

– Filtro de cesto DN 300, com uma malha filtrante de 2 mm 

– Válvula de controlo volumétrico (limitador de caudal, regulador de pressão, 
contador volumétrico). Esta válvula também deverá ter a capacidade de medir o 
caudal instantâneo. Esta válvula ficará separada das restantes por uma parede. 

– Fora da caixa ficará uma válvula de seccionamento tipo borboleta com 
desmultiplicador. Esta válvula será manobrada pelo cliente. 

Nalguns casos a localização possível para a câmara exige que a jusante dela se instale um 
troço enterrado que irá fazer a ligação até albufeira ou reservatório. 

No quadro em baixo, apresenta-se para cada um dos pontos de entrega o diâmetro 
adoptado.   

Quadro 5.10 – Diâmetro das válvulas nos pontos de entrega. 
Pontos de Entrega DN Adutor DN Válvula PE 

Monte do Peso  355 300 Tipo 2 

Monte das Aldeias  355 300 Tipo 1 

Herdade da Rabadoa  630 500 Tipo 1 

Quinta de São Pedro  400 300 Tipo 2 

Monte das Cortes de Cima  500 400 Tipo 1 

Monte das Cortes de Baixo 250 250 Tipo 2 

Monte do Malheiro 400 400 Tipo 2 

Herdade do Paço  500 500 Tipo 1 

5.1.2.3 Rede secundária de rega 

5.1.2.3.1 Descrição global 

O bloco de rega do Pedrógão beneficia uma área de cerca de 2 377 ha e é beneficiado a 
partir do reservatório de Pedrógão. Este bloco foi dividido nos seguintes três sub-blocos de 
rega: 

– Sub-bloco Pedrógão 1 – beneficia uma área de cerca de 588 ha, em média/alta 
pressão, a partir de uma estação elevatória a instalar junto da estação elevatória 
principal de Pedrógão. Este sub-bloco localiza-se a norte da EN 258, a este da EM 
388, a sul da ribeira de Marmelar e a oeste do rio Guadiana. Este sub-bloco 
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apresenta uma estrutura predial onde predomina a pequena e média propriedade. 
Em relação à variação altimétrica, as cotas no interior deste sub-bloco variam entre 
108 na zona norte do bloco junto do barranco das Boiças e 160 na zona central 
junto da Horta do Cano; 

– Sub-bloco Pedrógão 2 – beneficia uma área de cerca de 352 ha, em baixa 
pressão, sendo que 226 ha pertencem à Herdade do Monte do Peso e os 
restantes 126 ha pertencem à Herdade do Monte das Aldeias. Estas áreas serão 
beneficiadas directamente a partir de uma tomada de água a construir no 
reservatório de Pedrógão. A água será conduzida graviticamente através de uma 
conduta que se bifurca junto do reservatório de Pedrógão. Em relação à altimetria, 
as cotas no interior deste bloco variam entre 130 e 152; e 

– Sub-bloco Pedrógão 3 – beneficia uma área de cerca de 1 437 ha, em 
média/alta pressão, a partir de uma estação elevatória a instalar junto do 
reservatório de Pedrógão. Este bloco é atravessado pela estrada EN 258 e 
apresenta uma estrutura predial onde predomina a média/grande propriedade. Em 
relação à variação altimétrica, as cotas no interior deste sub-bloco variam entre 
130 junto do barranco do Boeiro e 162 na zona central junto às Figueirinhas. 

– O bloco de rega de Selmes é delimitado a sudeste pelo bloco de rega do 
Pedrógão. Este bloco beneficia uma área de cerca de 2 184 ha a partir de uma 
estação elevatória secundária (EE2 - Selmes) localizada junto do reservatório de 
Selmes (NPA = 141,0 m) e directamente a partir da rede primária de adução. 

Este bloco foi dividido nos seguintes cinco sub-blocos de rega: 

– Sub-bloco Selmes 1 – beneficia uma área de cerca de 296 ha, em baixa 
pressão, pertencente à Herdade do Monte das Cortes, a partir de uma derivação 
da conduta primária de adução. Este sub-bloco é atravessado pela EN 258 e é 
limitado a Oeste pelo sub-bloco de Selmes 3 e a Este pelo sub-bloco de Pedrógão 
3. Na consulta efectuada junto do agricultor foi solicitado o fornecimento da água à 
charca, em baixa pressão. A água será aduzida a esta charca através da 
instalação de uma conduta enterrada ao longo do barranco das Cortes. Em relação 
à variação altimétrica, as cotas no interior deste sub-bloco variam entre os 130 na 
zona sul do barranco das Cortes e 162 na extremidade norte do Monte; 

– Sub-bloco Selmes 2 – beneficia uma área de cerca de 389 ha, em média/alta 
pressão, a partir do primeiro escalão de bombagem existente na EE2 (EE2.1). 
Este sub-bloco localiza-se nas proximidades do reservatório e a este da EM1014. 
Este sub-bloco apresenta uma estrutura predial onde predomina a média e grande 
propriedade. Em relação à variação altimétrica, as cotas no seu interior variam 
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entre 130 na zona sul, junto do barranco das Tejeiras e 172 na zona este, junto à 
EM1014; 

– Sub-bloco Selmes 3 – beneficia uma área de cerca de 132 ha, em baixa 
pressão, pertencente à Herdade do Malheiro, a partir do reservatório de Selmes. 
Este sub-bloco é limitado a Norte pelo sub-bloco Selmes 4, a Oeste pelos sub-
blocos de Selmes 3 e 4, a este pelo sub-bloco de Selmes 1 e a sul pelo sub-bloco 
de Selmes 2. Na consulta efectuada junto do agricultor foi solicitado o fornecimento 
da água à charca, em baixa pressão. A água será aduzida a esta charca através 
da instalação de uma conduta enterrada ao longo do barranco do Malheiro. Em 
relação à variação altimétrica, as cotas no interior deste sub-bloco variam entre os 
140 na zona Sul do barranco do Malheiro e 169 na zona Oeste; 

– Sub-bloco Selmes 4 – beneficia uma área de cerca de 392 ha, em baixa 
pressão, a partir de uma conduta adutora gravítica de derivação da rede primária. 
Este sub-bloco é atravessado pela estrada EM 621 e é limitado a Norte pelo sub-
blocos de Selmes 3 e 5 e a este pelos sub-blocos de Selmes 2 e 3. Este sub-bloco 
é formado por uma única exploração – Herdade do Paço. Na consulta efectuada 
junto do agricultor foi solicitado o fornecimento da água à barragem, em baixa 
pressão. Em relação à variação altimétrica, as cotas no interior deste sub-bloco 
variam entre 135 junto à barragem do Paço e 170 na zona Norte; e 

– Sub-bloco Selmes 5 - beneficia uma área de cerca de 975 ha, em média/alta 
pressão, a partir do segundo escalão de bombagem da EE2 (EE2.2). Este sub-
bloco é atravessado pela estrada EN 258 e é limitado a Sul pelos sub-blocos de 
Selmes 2 e 3 e a oeste pela Vidigueira. Este sub-bloco apresenta uma estrutura 
predial onde predomina a média propriedade, embora possua na zona noroeste 
um núcleo de pequena propriedade (junto à Vidigueira). A separação deste sub-
bloco, relativamente ao sub-bloco de Selmes 2, deveu-se fundamentalmente às 
cotas existentes. As cotas no seu interior variam entre 150 na zona sul do barranco 
de Alcaria e os 182 na zona Norte. 

O bloco de rega de São Pedro-N localiza-se a Sul da ribeira de Odearce e a Este da 
albufeira de São Pedro e beneficia uma área de aproximadamente 715 ha. Esta área é 
beneficiada em baixa pressão, tendo-se dividido em dois sub-blocos de rega que são 
beneficiados a partir de duas derivações na rede primária de adução. De forma a aduzir a 
água à Herdade da Rabadoa será instalada uma conduta adutora com um desenvolvimento 
total da ordem dos 2,6 km. Segundo as informações prestadas por este agricultor, a água 
deverá ser colocada junto daquele monte, sensivelmente entre as cotas 137,50 e 140,00. No 
que se refere ao fornecimento de água à Quinta de São Pedro será instalada uma tomada 
de água na rede primária de adução de forma a aduzir a água à barragem existente no 
interior deste prédio.  
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Seguidamente detalha-se a apresentação dos Blocos de Rega que beneficiarão de nova 
infra-estruturação ao nível da rede secundária de rega: Bloco de Pedrógão – concretamente 
os sub-blocos de Pedrógão 1 e de Pedrógão 3 – e Bloco de Selmes – concretamente os 
Sub-blocos de Selmes 2 e de Selmes 5. 

5.1.2.3.2 Bloco de rega de Pedrógão 

Delimitação das unidades de rega 

Designa-se por unidade de rega a superfície de uma ou mais parcelas beneficiadas pela 
mesma boca de rega, e, em geral, com acessos comuns. 

A dimensão das unidades de rega é condicionada por diversos factores, nomeadamente a 
dimensão das propriedades, as características topográficas da região, os limites naturais 
existentes (caminhos, muros, linhas de água, etc.), a tecnologia de rega a utilizar ao nível da 
parcela, o interesse dos agricultores e factores de natureza económica. 

Cada unidade de rega será equipada com uma boca de rega podendo, porém, beneficiar 
mais que uma parcela. Procurou-se, sempre que possível, que cada boca de rega 
beneficiasse apenas uma parcela/prédio. No entanto, e devido ao elevado número de 
pequenas parcelas/prédios existentes principalmente no sub-bloco de Pedrógão 1, 
implantaram-se bocas de rega que beneficiam vários prédios. 

Foram definidos alguns pressupostos base para a delimitação das unidades de rega dos 
quais se salientam: 

– Número máximo de prédios beneficiados por hidrante – 10; 

– Distância máxima entre o hidrante e a unidade de rega – 100 m; e 

– Área mínima “tipo” dependente de um hidrante – 2,5 ha. 

De acordo com estes pressupostos base, o quadro seguinte resume as unidades de rega 
delimitadas. 

Quadro 5.11 – Unidades de rega delimitadas 
Parâmetro Pedrógão 1 Pedrógão 3 

N.º de unidade de rega 96 63 

Área mínima (ha) 0,53 0,37 

Área média (ha) 6,38 22,85 

Área máxima (ha) 53,49 66,70 

Período de rega 

Os agricultores poderão regar sem limitação de horário. 
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Contudo, para dimensionamento dos sistemas colectivos deve estabelecer-se um período 
médio de funcionamento, o qual deve ajustar-se ao modo de recepção da água na 
exploração agrícola (casos das charcas, reservatórios ou barragens), à estrutura da 
propriedade e às tecnologias de rega previstas. 

Assim, foram propostos os seguintes períodos médios de utilização: 

– Dias de rega por semana ………………………………………………..6 dias/semana 

– Horas de rega por dia: 
- pequena propriedade …………………………………………………………..16 h/dia 
- média e grande propriedade ………………………………………………….. 20 h/dia  

Desta forma, o rendimento de utilização dos sistemas de distribuição será igual a 57,1% e 
71,4%, respectivamente, para a pequena e para a média e grande propriedade. 

Tendo em consideração que o Bloco de Pedrógão será tomado como referência (com 88% 
de grande propriedade e 12% de pequena propriedade), no dimensionamento das redes 
serão adoptados os seguintes indicadores: 

– Dias de rega por semana ………………………………………………. 6 dias/semana 

– Horas de rega por dia ……………………………………………………….. 19,52 h/dia 

– Rendimento de utilização …………………………………………………………. 69,7% 

Rede Secundária de Rega 

O sistema de rega do Bloco Pedrógão é constituído por duas redes ramificadas com origem 
em duas estações elevatórias: sub-bloco Pedrógão 1 - estação elevatória anexa à estação 
elevatória principal de Pedrógão; sub-bloco Pedrógão 3 – estação elevatória anexa ao 
reservatório de Pedrógão. 

As redes de rega, com um desenvolvimento total de 24 140 m, são constituídas por 
condutas de ferro fundido (11 028 m) e por condutas de PEAD (13 113 m). 

Ao projectar-se o traçado da rede de rega houve a preocupação de estabelecer sectores 
diferenciados, servidos por uma conduta principal e por ramais derivados de menor 
dimensão. 

Desta forma, para cada sub-bloco projectou-se uma conduta principal (CP), que abrange 
uma parte significativa da área de cada sub-bloco, possuindo um desenvolvimento total de 
4 727 m no sub-bloco Pedrógão 1 e 7 463 m no sub-bloco Pedrógão 3. 

Ao longo do percurso das condutas principais foram definidas várias derivações: 6 ramais no 
sub-bloco Pedrógão 1 e 8 ramais no sub-bloco Pedrógão 3. 
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O sistema de rega foi concebido para o fornecimento de água a pedido, dando possibilidade 
aos agricultores de utilizarem a água na quantidade desejada e sem restrições de horário. 

As bocas de rega serão equipadas com limitador de caudal, regulador de pressão e 
contador volumétrico. Para as bocas de grande caudal nominal serão instaladas válvulas 
volumétricas. Em qualquer dos casos, estes equipamentos serão automatizados e serão 
ligados ao sistema de monitorização, automatização e telegestão.  

Plano de Localização dos Hidrantes 

Os hidrantes são órgãos que se situam na transição entre a rede colectiva e as instalações 
de rega individuais. Os hidrantes têm como função principal o estabelecimento ou 
interrupção geral do fornecimento de água às diversas bocas de rega nele inseridas. 

As bocas de rega por seu lado têm as seguintes funções: 

– ligação à rede da parcela ou eventualmente directamente às instalações de rega 
existentes ao nível das unidades de rega; 

– quantificação dos volumes distribuídos; e 

– limitação dos caudais máximos que poderão ser retirados. 

A localização dos hidrantes foi efectuada de acordo com as unidades de rega, tendo sido, 
sempre que possível, adoptados os seguintes critérios: 

– os hidrantes devem beneficiar o maior número possível de unidades de rega por 
forma a reduzir os custos de investimento por hectare; 

– os hidrantes, sempre que possível, são localizados nos pontos de maior cota; 

– os hidrantes devem situar-se em locais de fácil acesso; e 

– os hidrantes, sempre que sirvam mais que um proprietário, devem ser localizados 
nos limites das propriedades por forma a permitir o fácil acesso a todos os 
proprietários abrangidos. 

Tendo como base estes critérios, estabeleceu-se o plano de implantação de hidrantes. 

Desta forma, o Sub-bloco de Pedrógão 1 contará com 96 hidrantes, ao passo que para o 
Sub-bloco de Pedrógão 3 está prevista a instalação de 63 hidrantes. 

Tipo de tubagens 

A selecção do material das tubagens a adoptar nas redes de rega é condicionada 
fundamentalmente por razões de ordem técnica e económica.  

As tubagens a utilizar no presente projecto serão de PEAD para diâmetros inferiores a 
600 mm e de ferro fundido dúctil para diâmetros iguais ou superiores a 600 mm. 
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Valas – assentamento da tubagem 

As dimensões das valas para assentamento da tubagem, estão relacionadas com o 
diâmetro do tubo. 

As profundidades das valas para instalação das condutas foram definidas de modo a 
garantir a necessária fundação para as tubagens e um recobrimento (profundidade à 
geratriz superior) mínimo igual a 0,80 m. 

Na execução dos aterros para enchimento de valas, deverá atender-se aos seguintes 
aspectos: 

– o fundo da vala será perfeitamente nivelado; 

– a tubagem será assente sobre um leito mínimo de 0,10 m de areia; 

– até 0,30 m acima do extradorso do tubo, o aterro será efectuado em terra isenta de 
elementos grosseiros, que deve ser colocada na vala por camadas compactadas a 
maço; e 

– os últimos 0,30 m abaixo da superfície do terreno, serão aterrados com material 
proveniente da escavação superficial. 

Traçado em planta da rede de rega 

Delimitadas as áreas abrangidas pelo perímetro, definidas as unidades de rega e a 
localização dos hidrantes, segundo os critérios já apresentados, foi feito o estudo do traçado 
das redes de rega. 

Para definição do traçado das redes procurou-se, sempre que possível, implantar as 
condutas de rega ao longo das estradas e caminhos rurais existentes, tendo em vista a 
maior facilidade de acesso para a execução das obras, bem como melhorar as condições de 
exploração e manutenção futuras. Contudo, nas áreas de grande propriedade, existem 
alguns troços em que tal não foi possível, sendo necessário atravessar propriedades. 

Na implantação das condutas teve-se em particular atenção a travessia das estradas 
principais. Neste estudo reduziu-se ao máximo o número de travessias a efectuar nestas 
estradas, nomeadamente na EN 258 e EM 521. 

O traçado foi definido em função da localização dos hidrantes e da conjugação dos 
seguintes critérios principais: 

– aproveitamento dos caminhos rurais existentes; 

– redução do número de acessórios; e 

– implantação ao longo dos limites de propriedade. 
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Tal como já foi referido, cada sub-bloco de rega é beneficiado por uma conduta principal 
(CP), a partir da qual derivam vários ramais. 

Traçado do perfil longitudinal 

No traçado em perfil longitudinal procurou-se evitar o recurso a acessórios. Todavia, ao 
longo do traçado daquelas condutas serão instalados os necessários órgãos de manobra e 
segurança, como sejam ventosas nos pontos altos, descargas de fundo nos pontos baixos e 
válvulas de seccionamento nos principais nós da rede de rega. 

Os raios de curvatura mínimos considerados no traçado em planta e em perfil são função do 
material da tubagem, do comprimento dos tubos, do tipo de juntas, da deflexão máxima 
admissível nas juntas (no caso de tubos rígidos) e da ocorrência de situações conjugadas 
de desenvolvimentos curvos em mais do que um plano. 

Travessias de valas e caminhos 

As condutas de rega irão atravessar valas de drenagem, linhas de água, caminhos agrícolas 
e estradas existentes, e, igualmente, a rede primária de adução. Nestes locais serão 
construídas estruturas especiais de atravessamento. 

Refira-se que nas proximidades do atravessamento das principais linhas de água serão 
instaladas ventosas e descargas de fundo, para o correcto funcionamento das linhas 
adutoras. 

Na zona das travessias principais de valas de drenagem existirá uma protecção do leito com 
“conchão tipo Reno” assente sobre geotêxtil.  

Para as travessias de valas de drenagem e linhas de água, para além de possuírem a 
protecção atrás indicada, previu-se a utilização de uma conduta em ferro fundido dúctil 
envolvida em betão. 

Nas travessias de caminhos agrícolas e estradas preconizou-se uma conduta em ferro 
fundido dúctil flangeada que é envolvida em betão. 

No que se refere à intercepção das redes secundárias de rega do Bloco de Pedrógão com a 
rede primária de adução, verificou-se a existência 3 intercepções com as condutas da rede 
de rega do sub-bloco Pedrógão 3, nos seguintes locais: 

– Conduta CTL, nó N0102 (km 0+102,4) – intersecção com o canal da rede primária 
de adução; 

– Conduta C2, nó N1602 (km 0+015,4) – intersecção com conduta da rede de rega 
em baixa pressão; 
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– Conduta C2.1, nó N2203 (km 0+134,9) – intersecção com conduta da rede de rega 
em baixa pressão. 

Hidrantes e Bocas de Rega 

Os hidrantes e bocas de rega serão do tipo clássico ou constituídas por válvulas 
volumétricas e serão instaladas no interior de caixas, as quais serão fechadas com uma 
tampa metálica, evitando o manuseamento dos equipamentos por pessoal alheio à 
exploração da obra. 

As principais funções do conjunto hidrante/boca são as seguintes: 

– estabelecimento ou interrupção do fornecimento de água através de um dispositivo 
de obturação, tipo válvula de seccionamento, já incorporada no hidrante clássico, 
mas que será constituído por uma válvula de seccionamento montada no próprio 
tubo da tomada aquando da aplicação das válvulas volumétricas, permitindo a 
remoção da boca de rega sem interrupção do abastecimento para os outros 
beneficiários; 

– quantificação dos volumes distribuídos; 

– regulação da pressão a jusante através de um regulador de pressão; 

– limitação do caudal debitado pela bocas de rega através de limitadores de caudal; 
e 

– ligação à rede terciária do beneficiário. 

As quatro últimas funções serão executadas pelas bocas de rega, devendo, para tal, ser 
equipadas com contador, regulador de pressão e limitador de caudal, possibilitando o 
fornecimento dos registos dos consumos à entidade gestora do aproveitamento e 
proporcionar um funcionamento equilibrado da rede, considerando-se que todo o 
equipamento preconizado permite a integral automatização da rede. 

As bocas de rega podem estar equipadas com regulador de pressão que tem como 
objectivo principal fixar a pressão disponível na boca de rega num valor preestabelecido. 

A análise dos caudais de dimensionamento dos hidrantes/bocas de rega permite concluir 
que não é possível adoptar o mesmo tipo de hidrante em todas as unidades de rega. 

Nas situações em que o caudal de dimensionamento das bocas de rega é menor ou igual a 

80 m
3
h

-1
 e o caudal total do hidrante é igual ou menor que 110 m

3
h

-1 
serão instalados 

hidrantes clássicos (Hidrante Tipo I). Para as unidades de rega de média e grande 
dimensão, adoptaram-se hidrantes constituídos por válvulas volumétricas com uma 
(Hidrante Tipo II) ou várias saídas de água (Hidrantes Tipo III, IV e V). 
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Ventosas 

Como já se referiu, serão instaladas ventosas nos pontos altos, de acordo com os Quadros 
seguintes. 

Quadro 5.12 - Localização e características das câmaras de ventosas. 
 Sub-bloco de Pedrógão 1. 
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Quadro 5.13 - Localização e características das câmaras de ventosas. 
Sub-bloco de Pedrógão 3 

 

Descargas de Fundo 

Como se disse, serão instaladas descargas de fundo nos pontos baixos, de acordo com os 
Quadros seguintes. 
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Quadro 5.14 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. 
Sub-bloco de Pedrógão 1. 

 

Quadro 5.15 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. 
 Sub-bloco de Pedrógão 3. 
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5.1.2.3.3 Bloco de rega de Selmes 

Muitos dos pressupostos que estiveram na base da concepção do Bloco de Selmes foram já 
apresentados para o Bloco de Pedrógão, pelo que não serão repetidos, antes se optando 
por destacar as particularidades dos sub-blocos Selmes 2 e Selmes 5. 

Delimitação das unidades de rega 

A abordagem seguida para delimitação destas unidades foi, naturalmente, a mesma que 
descrita para o Bloco de Pedrógão, tendo então resultado as seguintes unidades: 

Quadro 5.16 - Unidades de rega delimitadas 
 Sub-bloco 2 Sub-bloco 5 

Área equipada 409,0 ha 1037,5 ha; 

Hidrantes 6 un 26 un; 

Unidades de rega 15 un 69 un 

Área média por hidrante 68,2 ha 38,4 ha 

Área máxima por hidrante 103,7 ha 209,2 ha 

Área mínima por hidrante 15,6 ha 5,6 ha 

Área média por boca de rega 27,3 ha 15,0 ha 

Área máxima por boca de rega 58,4 ha 68,7 ha 

Área mínima por boca de rega 2,3 ha 1,2 ha. 

Rede secundária de Rega 

O sistema de rega do Bloco Pedrógão é constituído por duas redes ramificadas com origem 
em dois patamares de elevação da Estação Elevatória de Selmes, anexa ao reservatório 
com o mesmo nome. 

As redes de rega, com um desenvolvimento total de 19 400 m, são constituídas por 
condutas de ferro fundido (6 444 m) e por condutas de PEAD (12 956 m). 

Ao longo do percurso das condutas principais foram definidas várias derivações: 3 ramais no 
sub-bloco Selmes 2 e 14 ramais no sub-bloco Selmes 5. 

Desta forma, para cada sub-bloco projectou-se uma conduta principal (CP), que abrange 
uma parte significativa da área de cada sub-bloco, possuindo um desenvolvimento total de 2 
363 m no sub-bloco Selmes 2 e 7 645 m no sub-bloco Selmes 5. 

Plano de localização dos hidrantes 

As localizações adoptadas seguiram os princípios já descritos para o Bloco de Pedrógão, 
sendo que, então, o sub-bloco Selmes 2 contará com 6 hidrantes e o sub-bloco Selmes 5 
com 26 hidrantes. 
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Ventosas 

Como já se referiu, serão instaladas ventosas nos pontos altos, de acordo com os Quadros 
seguintes. 

Quadro 5.17 - Localização e características das câmaras de ventosas. 
Sub-bloco de Selmes 2. 

 

Quadro 5.18 - Localização e características das câmaras de ventosas. 
Sub-bloco de Selmes 5. 
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Descargas de Fundo 

Como se disse, serão instaladas descargas de fundo nos pontos baixos, de acordo com os 
Quadros seguintes. 

Quadro 5.19 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. 
Sub-bloco de Selmes 2. 

 

Quadro 5.20 - Localização e características das câmaras de descargas de fundo. 
Sub-bloco de Selmes 5. 
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5.1.2.3.4 Rede de Drenagem 

Descrição geral da Rede Hidrográfica Natural 

A rede hidrográfica natural da área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Guadiana, mais concretamente, nas sub-bacias da ribeira de Marmelar e Barranco do Vale 
da Serra (a Norte), do rio Torto (a Sul) e das ribeiras de Odearce e de Selmes. 

As linhas de água que atravessam a zona do aproveitamento, afluentes das anteriores, 
todas de nível terciário e quaternário, são:  

– Barranco do Marmeleiro; 

– Barranco da Farefeira; 

– Barranco do Vale do Peso; 

– Barranco da Q.ta de São Pedro; 

– Barranco das Cortes; 

– Barranco Jordais; 

– Barranco Alcaria; 

– Ribeira de Selmes; 

– Ribeira de São Pedro. 

O Aproveitamento desenvolve-se na margem direita do Rio Guadiana, entre as cotas 95 m e 
195 m, com declives suaves (a Peneplanície Alentejana é a unidade morfológica natural 
predominante, caracterizada por extensas superfícies de aplanamento, com declives quase 
sempre entre 0% e 5%), por vezes um pouco mais acentuados, onde chegam a 8%-9%, em 
terrenos um pouco mais dobrados. 

Situação actual 

No que respeita à drenagem externa, o aproveitamento apresenta boas condições, dado o 
recorte orográfico existente e os seus declives que, embora suaves, garantem o 
escoamento das águas em situações de elevada precipitação. Contudo, nas manchas 
planálticas poderão ocorrer situações de alagamento temporário. 

Em relação à drenagem interna, que está fortemente condicionada pelas características dos 
solos, existem limitações determinadas pelo facto de maior parte dos solos apresentar teor 
de argila médio a elevado. 

Com efeito, basta atender ao facto de grande parte solos serem Barros ou Solos 
Mediterrâneos os quais, por natureza, apresentam permeabilidades bastante reduzidas e, 
consequentemente, fraca drenagem em profundidade. 
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Reflectindo este facto, na zona do Aproveitamento em estudo observa-se um investimento 
significativo ao nível do olival e da vinha, tendo nesses os agricultores realizado obras com 
vista à melhoria das condições de drenagem interna e externa dos seus solos, incluindo a 
limpeza e regularização de linhas de água principais e secundárias e, a instalação de 
sistemas de drenagem subterrânea. 

Tipos de intervenção 

Para o eficiente desempenho da rede de drenagem natural, e tendo sempre presente as 
restrições de carácter ambiental, apontam-se, como principais medidas de intervenção, a 
limpeza, o corte de vegetação e o reperfilamento das secções das valas ou das linhas de 
água existentes, nas situações a seguir descritas: 

Reperfilamento – esta intervenção será realizada com vista a atingir os seguintes objectivos: 

– aumentar a sua capacidade de vazão de modo a comportarem os caudais de 
projecto; 

– corrigir o perfil longitudinal mediante escavação, para que as velocidades de 
escoamento assumam valores compatíveis com a estabilidade das linhas de água; 

– corrigir o perfil longitudinal, em zonas muito escavadas, mediante a construção de 
degraus de contenção que contribuam para o depósito de sedimentos a montante 
dessas obras e, também, a redução das velocidades de escoamento. 

Limpeza Selectiva / Conservação – esta intervenção será adoptada nas linhas de água em 
que não se verifique nenhuma das situações referidas nos pontos anteriores mas cujo 
estado de manutenção não permita o escoamento adequado das águas, apesar da sua 
secção ser considerada suficiente para os caudais de projecto. 

Os trabalhos de manutenção consistem num conjunto de operações destinadas à limpeza 
do curso de água da vegetação invasora, das árvores caídas, dos resíduos e das 
obstruções e assoreamentos que impedem o escoamento ou dificultam o acesso à linha de 
água. De uma forma geral, consideram-se dois tipos de operações de manutenção: 

– a limpeza e desobstrução, que consiste essencialmente na retirada de obstáculos 
(lixo, entulho, árvores mortas, etc.), corte e poda de árvores e arbustos que 
obstruam o leito e reduzam a sua capacidade de vazão; 

– o desassoreamento, que consiste na retirada de materiais do fundo e de plantas 
aquáticas que tendem a reduzir a capacidade de vazão. 
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Rede de drenagem a intervencionar 

A melhoria das condições de drenagem do Aproveitamento deverá conjugar-se com o actual 
uso e ocupação do solo, bem como, com as intervenções já realizadas pelos empresários 
agrícolas locais. 

No trabalho de campo efectuado foram identificadas as situações que poderiam apresentar 
problemas de escoamento e/ou encharcamento possíveis de resolução através de obras ao 
nível da drenagem superficial; zonas baixas; zonas planas, falta de capacidade de vazão 
das linhas de água e intersecções destas com a rede viária. 

Da avaliação feita constatou-se que grande parte das linhas de água ao longo da rede viária 
principal apresentavam condições de vazão aceitáveis e de que as passagens hidráulicas 
das mesmas estavam, de um modo geral, em boas condições. 

Nas zonas de média e grande propriedade a intervenção na rede de drenagem será ser 
mínima, deixando à iniciativa dos proprietários as acções do tipo abertura de valas e 
reperfilamento no interior dos seus prédios. Nestas zonas, as intervenções projectadas 
limitar-se-ão à promoção de acções de conservação e limpeza ao nível dos colectores 
principais. 

Nas zonas de pequena propriedade (a Norte de Pedrógão e em duas áreas do bloco de 
Selmes) a intervenção na rede de drenagem contempla não só a conservação e limpeza, 
como também a abertura e reperfilamento de linhas de água. 

Linhas de Água do Tipo 21 

As medidas projectadas para a intervenção das linhas de água do tipo 2 são discriminadas 
por troços e descritas em seguida: 

                                                

1 Acções preconizadas, o documento “Orientações para a Elaboração de Projectos de Drenagem dos Blocos de Rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”: 

− aprofundamento dos talvegues, nas situações em que as linhas de água se desenvolvem em zonas com condições 
deficientes de drenagem; 
− excepcionalmente, alargamento do rasto mantendo-se o máximo possível a vegetação herbácea dos taludes e arbórea e 
arbustiva, não infestante, das margens (como complemento da situação anterior);  
− acções de limpeza selectiva de modo a diminuir os riscos de erosão dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das 
linhas de água; 
− nas zonas de sedimentação, remoção do material sólido depositado; 
− em troços de forte declive/erosão provocada pela velocidade-turbulência local, prevê-se a correcção do perfil longitudinal, 
mediante a construção de “degraus de contenção” que contribuam, quer para a retenção do material sólido, quer para a 
dissipação local do excesso de energia, quando perante situações de erosão localizada ou generalizada; 
− em termos de integração paisagista, prevêem-se medidas minimizadoras e de protecção contra a erosão. 
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– Rio Torto: não se preconiza intervenção nesta linha de água. Foi alvo de 
intervenção de reperfilamento pelo proprietário em toda a extensão de interesse 
para o presente projecto, não apresentando vestígios da existência anterior de 
galeria ripícola;  

– Barranco da Faraleira: tal como no caso anterior, não se preconiza intervenção 
nesta linha de água. O troço de jusante, com a presença de silvado, desenvolve-se 
em vale encaixado, com silvicultura na margem direita e olival na margem 
esquerda, apresentando secção hidráulica definida. Em termos ambientais 
preconiza-se a manutenção do silvado e em termos hidráulicos admite-se a 
inundação de faixa marginal à linha de água, sem interferência na ocupação cultural 
presente. Nos troços de montante, a vegetação existente não interfere com o 
escoamento dos caudais, nem o seu estado de conservação obriga a intervenção, a 
secção hidráulica apresenta-se definida e estável; 

– Barranco das Cruzes: limpeza selectiva num desenvolvimento total de cerca de 820 
m, coincidente com a presença de vegetação arbustiva (tabúas e silvas) no leito da 
linha de água (comportamento infestante). Os troços para jusante e montante desta 
intervenção apresentam situações distintas no que concerne à vegetação existente 
mas sem necessidade de intervenção. Em termos hidráulicos, a linha de água 
apresenta secção definida e estável, sem necessidade de intervenção; 

– Barranco do Monte do Peso: limpeza selectiva num desenvolvimento total de cerca 
de 530 m; coincidente com a presença de canavial e silvado (comportamento 
infestante) no leito da linha de água. Os troços para jusante e montante desta 
intervenção caracterizam-se de forma semelhante no que respeita à vegetação 
existente (vegetação herbácea e pontualmente arbórea) mas sem necessidade de 
intervenção. Em termos hidráulicos, a secção hidráulica apresenta-se definida e 
estável, sem necessidade de intervenção. 

Linhas de Água do Tipo 32 

As medidas projectadas para a intervenção das linhas de água do tipo 3 são descritas em 
seguida: 

                                                
2Acções preconizadas, o documento “Orientações para a Elaboração de Projectos de Drenagem dos Blocos de Rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”: 

− aprofundamento dos talvegues, nas situações em que as linhas de água se  desenvolvem em zonas com drenagem 
deficiente; 
− excepcionalmente, alargamento do rasto mantendo-se o máximo possível a vegetação herbácea dos taludes e arbórea e 
arbustiva, não infestante, das margens (como complemento da situação anterior); 
− acções de limpeza selectiva de modo a diminuir os riscos de erosão dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das 
linhas de água; e 
− nas zonas de sedimentação, remoção do material sólido depositado. 
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– Barranco de Alcaria: limpeza selectiva do troço de jusante com um desenvolvimento 
total de cerca de 1867 m, afim de melhorar as condições de escoamento na linha 
de água e dos terrenos envolventes. A intervenção justifica-se no troço a jusante da 
confluência com o Barranco do Coelho até à confluência com a Ribeira de Selmes, 
onde abunda a vegetação arbustiva (principalmente silvado e canavial) com 
comportamento infestante, que compromete o escoamento da linha de água. 

– Barranco das Boiças: limpeza selectiva do troço intermédio com um 
desenvolvimento total de cerca de 1107 m (embora se trate de linha de água 
particular). O troço a intervencionar inicia-se a montante da passagem hidráulica do 
caminho agrícola e termina no limite definido para o Bloco de Pedrógão, 
atravessando uma zona com problemas de drenagem. Numa parte deste troço, o 
escoamento está condicionado pelo crescimento vigoroso de silvas no interior do 
leito da linha de água (com comportamento infestante). 

– Barranco do Vale das Mulheres: reperfilamento de troço com cerca de 640 m de 
extensão. O troço a intervencionar localiza-se numa zona de pequena propriedade 
com problemas de drenagem, a norte do Bloco de Pedrógão, no seguimento da 
EN388. Atravessa uma zona de olival, que devido ao seu relevo (encaixado num 
pequeno vale), torna benéfica a definição de secção também numa linha de água 
afluente – P-LA1 (sem designação na carta militar), em cerca de 390 m de 
extensão. 

Para além das intervenções referidas anteriormente, surgem outras linhas de água da rede 
hidrográfica natural cuja intervenção é necessária. Estas localizam-se a Norte do Bloco de 
Selmes junto no Monte da Quintinha, justificando-se a intervenção (de reperfilamento) com o 
facto de se tratar de uma área com drenagem muito pobre. 

As linhas de água a reperfilar, em número de duas, confluem numa passagem hidráulica já 
existente, sob a estrada nacional EN258. A S-LA1 e S-LA2, com 1774 m e 581 m de 
extensão, respectivamente, não têm designação na carta militar. 

Determinação dos caudais de drenagem 

O dimensionamento da rede de drenagem é efectuado com base na estimativa de 
intensidades pluviométricas para diferentes períodos de retorno, i.e., os caudais de 
dimensionamento serão os provenientes das bacias hidrográficas, estimados a partir do 
método do «Soil Conservation Service», para diferentes períodos de retorno e considerando 
diversos elementos de base, dos quais se destacam, para efeitos da presente Descrição de 
Projecto: 
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a) Secções de cálculo 

Para as linhas de água em estudo estabeleceram-se secções de cálculo, as quais 
correspondem a: 

– Secções de confluências com outras linhas de água; 

– Secção do início de cada linha de água; e 

– Secções onde existam cruzamentos da linha de água com estradas ou caminhos. 

b) Períodos de retorno 

No presente projecto foram adoptados períodos de retorno de 2 e de 5 anos para as 
seguintes situações: 

– Período de retorno de 2 anos para linhas de água que se desenvolvem afastadas 
de caminhos ou outras infra-estruturas e cujos danos causados por uma cheia, são 
normalmente reduzidos, encontrando-se nesta situação as valas que se 
desenvolvem em zonas agrícolas; e 

– Período de retorno de 5 anos para linhas de água que se desenvolvem 
paralelamente a um caminho ou cujos danos, nesse ou noutro tipo de 
infra-estruturas, sejam importantes, incluindo-se, igualmente, o cálculo das 
secções de vazão das obras de cruzamentos de caminhos. 

Dimensionamento Hidráulico 

Intervenção de Limpeza 

Por questões ambientais nas linhas de água de grande envergadura, como são as do 
Barranco de Alcaria e do Barranco das Boiças, só se contempla uma limpeza ligeira da 
vegetação, de forma a melhorar as condições de vazão, a intervenção de reperfilamento não 
será sequer equacionada.  

Para avaliação da capacidade de vazão destas linhas de água, determinaram-se secções 
equivalentes para os troços considerados, tendo-se verificado que, com excepção de um 
pequeno troço, no Barranco de Alcaria, todos os outros troços considerados apresentam 
capacidade de vazão suficiente para o caudal de ponta considerado. 

Intervenção de reperfilamento/abertura 

Quando se preconiza o reperfilamento é traçada a rasante com o declive que melhor se 
adapta ao declive natural da linha de água e ao terreno existente, de modo a evitar grandes 
movimentos de terra. 
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Em função das características dos solos de fundação e da secção natural existente 
escolheu-se a secção transversal tipo e procedeu-se ao dimensionamento das valas. Para 
tal, utilizaram-se os seguintes parâmetros de dimensionamento: 

– largura mínima do rasto das valas - 0,5 m; 

– inclinação dos taludes - 1,5H:1V; 

– profundidade mínima das valas - 0,5 m; 

– folga - 0,30 m, se hu < 0,75 m, ¼ hu, se hu > 0,75 m. 

Obras de arte. Concepção e dimensionamento hidráulico 

Aquedutos  

Os aquedutos destinam-se a dar continuidade às valas no cruzamento com os caminhos. 

Nesta obra foram projectados aquedutos com secções circular e rectangular. 

Sempre que possível, foram inseridos no projecto aquedutos de secção circular. De modo a 
evitar obstruções e/ou entupimentos dos aquedutos admitiu-se um diâmetro mínimo (e altura 
mínima no caso dos rectangulares) de 0,6 m. 

Na instalação dos aquedutos procurou garantir-se uma cobertura mínima de 1,0 m acima do 
extradorso. Nos casos em que esta condição não se verifica, aceitam-se coberturas até 
0,5 m, desde que a tubagem fique assente sobre um coxim de apoio de betão (com ângulo 
de assentamento 120º). Abaixo de 0,5 m a tubagem ficará envolvida em betão armado. 

Os aquedutos rectangulares foram utilizados sempre que: 

– nenhum dos aquedutos circulares, ou a sua composição, tenha capacidade de 
vazão ou apresente velocidades excessivas para as inclinações atrás descritas; e 

– existam limitações de cotas, da rasante do caminho ou do rasto da vala, que 
impeçam recobrimentos elevados. 

No dimensionamento hidráulico dos aquedutos determinou-se, por um processo iterativo, a 
altura uniforme do escoamento e respectiva velocidade através da Lei de Escoamento de 
Manning-Strickler, com um ks = 70 m1/3·s-1. 

Foram considerados declives extremos de 0,005 m/m e de 0,02 m/m com velocidades 
máximas de escoamento da ordem dos 3,5 m/s. 

Os aquedutos foram dimensionados para funcionarem em superfície livre, considerando-se 
uma folga mínima de 30%, quer para os de secção circular quer para os de secção 
rectangular. 
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Para evitar erosões localizadas, o leito e os taludes das linhas de água, nos troços de 
montante e de jusante dos aquedutos, serão revestidos. A protecção desses troços será 
efectuada com a introdução de tapetes de enrocamento sobre filtro de transição (0,15 m de 
espessura) ou colchões do tipo “Reno” (0,17 m de espessura) sobre geotêxtil. 

As características do enrocamento dependem do caudal escoado e da extensão da vala a 
proteger. 

As localizações e características dos aquedutos são apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 5.21 - Localização e características dos aquedutos. 

 

Confluências 

Nas zonas de entroncamento das valas preconizou-se a sua protecção. Esse tratamento 
consiste no revestimento da zona de confluência com colchão “Reno”. 

Revestimento e protecção de margens 

Os revestimentos e protecções foram aplicados nas seguintes situações: 

– nas soleiras de fixação, isto é, nas secções iniciais das valas; 

– nos troços em curva com ângulo ≥ 45º e raio ≤ 20 m; 

– nos troços com declive acentuado; e 

– nas zonas de intersecção com a rede de rega. 

Nas soleiras de fixação, os riscos de erosão são consideráveis, pelo que é necessário 
proceder ao seu revestimento (com colchão do tipo “Reno”), tanto nos taludes, como no 
rasto. 

Em zonas de curvas mais fechadas e em troços de declive acentuado, onde a velocidade 
pode atingir valores críticos, também foi projectada a protecção integral da secção. 

Nas curvas a protecção é prolongada para jusante até uma distância de cerca de quatro a 
cinco vezes a largura superficial da lâmina de água. 

Todos os elementos de enrocamento (simples, colchão ou gabião) serão assentes sobre 
geotêxtil não tecido. 
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Nas zonas de transição entre duas secções transversais diferentes não está prevista a 
protecção da vala. Nestes casos, a transição é feita gradualmente com um ângulo de 30º em 
planta, o que impede variações bruscas da velocidade de escoamento. 

5.1.2.3.5 Rede Viária 

Objectivos do Projecto 

A reabilitação e reformulação da actual rede de caminhos agrícolas e, inclusivamente, a 
construção de novos troços de caminhos, é necessária se considerarmos os seguintes 
aspectos: 

– as condições de conservação e a ligação às principais vias de comunicação da 
região não é XXX 

–  apropriado tendo em vista um acréscimo da actividade económica neste 
aproveitamento; 

– diminuição das operações de manutenção, que se tem vindo a presenciar nos 
últimos anos; e 

– acréscimo do recurso, pela actividade agro-pecuária, a máquinas e alfaias de 
grande porte, situação não prevista em alguns troços de rede existente. 

Pretende-se pois projectar os caminhos que sejam parte integrante deste perímetro de rega, 
no sentido de poder assegurar as seguintes funções principais: 

– acesso rápido e fácil de meios de transporte e de máquinas e equipamentos 
agrícolas a todas as parcelas do perímetro; e 

– acesso a infra-estruturas de Obra, tais como estações elevatórias, redes de 
adução primária e secundária, barragem e reservatórios de regularização, com 
vista a facilitar operações normais de conservação e manutenção. 

Rede Viária Existente 

A rede viária envolvente da zona em estudo inclui vias pertencentes à rede nacional 
(estradas nacionais designadas por “EN” e itinerários principais designados por “IP”), à rede 
municipal (estradas municipais, designadas por “EM”) e caminhos agrícolas públicos e 
privados, entre os quais se destacam as seguintes vias, que constituem os principais eixos 
de acesso aos Blocos de Rega, e simultaneamente as principais vias de escoamento de 
produtos: 

– EN258 (Vidigueira – Pedrógão – Moura) – atravessa o perímetro no sentido 
noroeste-sudeste aproximadamente a meio os blocos de Pedrógão e Selmes; 
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– EN388 (Pedrógão – Marmelar) – atravessa o bloco de Pedrógão no sentido sul-
norte e delimita a oeste a zona de média e pequena propriedade localizada junto a 
Pedrógão; 

– EM521e EM521-1 (EN258 junto à Vidigueira - Selmes – EN258 junto a Pedrógão) 
– ligação entre Vidigueira, Selmes e Pedrógão; 

– EM1014 (Selmes – Alçaria) – esta estrada atravessa o bloco de rega de Selmes 
sensivelmente no sentido sul-norte e cruza a EN258; e 

– EM519 (Alcaria – Marmelar) – esta estrada limita sensivelmente a norte os blocos 
de Pedrógão e Selmes. 

A sul dos blocos em estudo localiza-se o IP8, que nesta área constitui a principal via de 
acesso e de onde se inicia um caminho agrícola em direcção às Quintas de São Pedro e da 
Rabadoa. Este caminho agrícola constitui o principal caminho de acesso, quer ao bloco de 
rega de São Pedro-N, quer à barragem de São Pedro e às infra-estruturas primárias de 
adução. 

Caminhos a reabilitar 

Apresentam-se seguidamente as principais características dos caminhos a reabilitar: 

– CA1 - Ligação entre a EN 258 e a EN 388 e localiza-se na zona este do bloco de 
Pedrógão – este caminho que se desenvolve no sentido sul-norte possui uma 
extensão de aproximadamente 3,37 km. Este caminho agrícola corta 
sensivelmente a meio a área de média e pequena propriedade existente neste 
bloco de rega; 

– CA2 – Ligação entre a vila de Pedrógão e a EN 258 – este caminho que irá 
beneficiar o bloco de rega de Pedrógão desenvolve-se inicialmente no sentido 
nordeste-sudoeste delimitando este bloco de rega. O troço seguinte deste caminho 
desenvolve-se sensivelmente no sentido sul-norte e atravessa transversalmente o 
bloco de Pedrógão. Este caminho possui um comprimento total de 5,92 km. Com a 
reabilitação deste caminho será formado um eixo estratégico de ligação entre a 
vila de Pedrógão e a EN 258; 

– CA2.1 – Ligação entre o Caminho CA2 e o reservatório de Pedrógão – caminho 
que se localiza na zona sul do bloco de Pedrógão e desenvolve-se na direcção 
oeste-este, numa extensão de aproximadamente 0,90 km. Este caminho que se 
inicia no caminho CA2 possui como principal função o acesso ao reservatório de 
Pedrógão; 

– CA4 – Ligação entre a EM 521 e o reservatório de Selmes – caminho que se 
localiza na zona sul do bloco de rega de Selmes e desenvolve-se na direcção 
sul-norte, numa extensão de aproximadamente 1,17 km. Este caminho que se 
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inicia na EM 521 possui como principal função o acesso ao reservatório de 
Selmes; e 

– CA5 – Ligação entre um caminho rural existente e que passa junto à Quinta de 
São Pedro e a barragem de São Pedro – a principal função deste caminho será o 
acesso à barragem de São Pedro, desenvolvendo-se sensivelmente no sentido 
este-oeste, numa extensão de aproximadamente 2,03 km. Este caminho inicia-se 
na barragem de São Pedro e termina junto à Quinta de São Pedro num caminho 
agrícola existente e que se encontra em bom estado de conservação. 

Características Técnicas 

Nos caminhos estudados a solução proposta consiste, em termos gerais, no melhoramento 
do traçado e regularização da plataforma, na construção das várias camadas definidas no 
perfil tipo de cada categoria de caminho e na abertura de valetas de drenagem. Prevê-se 
também a construção de passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o cruzamento 
com valas e linhas de água. 

As categorias de caminhos consideradas foram as seguintes: 

– Categoria I – Caminho agrícola principal, com uma faixa de rodagem de 4,0 m; e 

– Categoria II – Caminho agrícola secundário, com uma faixa de rodagem de 3,0 m. 

As principais características são as seguintes: 

– os caminhos de categoria I e II possuem perfis transversais constituídos por uma 
faixa de rodagem de 4,0 e 3,0 m de largura, respectivamente, e bermas de 0,40 m; 

– quando em escavação, deverão possuir uma valeta de abertura variável, exterior à 
plataforma; 

– a inclinação máxima dos trainéis pode atingir 4% e, excepcionalmente em troços 
curtos, de 12 e 15%; 

– tanto para os troços em aterro como para os em escavação, adoptou-se por uma 
inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H), em função da natureza dos terrenos; 

– a rasante do caminho ficará, sobrelevada em relação aos terrenos circundantes 
com um mínimo de 0,60 m; 

– a plataforma terá uma inclinação transversal mínima de 2,5% para assegurar o 
escoamento superficial da água para as valetas; 

– faixa de rodagem com inclinação transversal i = 2,5 %; 

– bermas de 0,40 m com inclinação transversal i =4,0 %; 
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– a valeta terá uma secção transversal triangular não revestida e uma profundidade 
mínima de 0,45 m abaixo do leito do pavimento; 

– previram-se zonas mais alargadas que distam cerca de 500 m entre si, que 
permitem cruzamentos e ultrapassagens. 

Para se garantir uma adequada traficabilidade na largura total da plataforma, prevê-se que a 
estrutura do pavimento seja idêntica em toda a sua largura, ou seja, que não exista 
diferenciação do tipo de pavimento quer se trate de faixa de rodagem ou de berma. 

Como se prevê que a rasante destes caminhos esteja sempre sobrelevada em relação aos 
terrenos circundantes terá de ser prevista uma zona de concordância com 0,6 m para cada 
lado, para remate com a valeta (à cota do terreno natural) ou para remate com o terreno 
existente caso o perfil esteja em aterro. Esta zona de concordância terá uma inclinação 
transversal de 10%. 

No Quadro seguinte indicam-se as categorias de cada caminho a beneficiar e respectivas 
dimensões. 

Quadro 5.22 – Categoria, comprimento e largura dos caminhos a beneficiar. 

Caminho N.º Categoria 
Comprimento 

(m) 

Largura da Faixa 
de Rodagem 

(m) 

Largura das 
bermas 

(m) 

Largura da 
plataforma 

(m) 

CA1 I 3372 4,0 2 x 0,40 4,80 

CA2 I 5923 4,0 2 x 0,40 4,80 

CA2.1 II 896 3,0 2 x 0,40 3,80 

CA4 II 1172 3,0 2 x 0,40 3,80 

CA5 II 2030 3,0 2 x 0,40 3,80 

O comprimento total dos caminhos a reabilitar é de cerca de 13,4 km. 

Pavimentação 

A solução técnica de pavimentação seguida prevê que o pavimento seja constituído por 
materiais reaproveitados da Empreitada e por uma camada de desgaste constituída por uma 
mistura betuminosa com betume modificado por borracha reciclada de pneus. No Quadro 
seguinte apresenta-se, em resumo, a constituição do pavimento preconizada. 

Quadro 5.23 – Constituição do Pavimento para a rede viária. 
Descrição Espessura Largura 

Categoria I Categoria II 

Camada de desgaste em mistura betuminosa rugosa 
com betume modificado com borracha, (m2) 0,05 m 4,80 m 3,80 m 

Rega de Cura com emulsão betuminosa ECR1 à taxa de 
0,4 kg/m2 de betume residual, (m2) N/A 4,80 m 3,80 m 
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Descrição Espessura Largura 

Categoria I Categoria II 

Camada de solo estabilizada com um mínimo de 3% de 
cimento de acordo com as características mecânicas 
especificadas no projecto e após tratamento com 2% de 
cal (m2) 

0,20 m 5,10 m 4,10 m 

Leito de Pavimento em solos provenientes da escavação 
de outras infra-estruturas, compactados a 98% do 
Proctor Normal, (m3) 

2 x 0,20 m 6,00 m 5,00 m 

 

Figura 5.11 - Perfil tipo do caminho. 

Drenagem 

O presente capítulo diz respeito ao projecto de execução de drenagem dos caminhos da 
rede viária.  

É objectivo do sistema de drenagem, proteger a obra, no seu conjunto, dos efeitos nocivos 
da água, proporcionando também uma circulação segura nos períodos de maior 
precipitação. 
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Pretende-se ainda que, no caso de ocorrência de uma cheia com período de retorno inferior 
ao considerado no dimensionamento, nenhum prejuízo grave ocorra na obra a realizar nem 
nas suas áreas envolventes, sendo naturalmente de esperar algumas situações invulgares 
na ocorrência de tal cheia. 

Desenvolvendo-se a rede viária em estudo em zona não urbana, o restabelecimento das 
linhas de água naturais intersectadas pela obra, usualmente designada por drenagem 
transversal, constitui a parte principal das obras de drenagem . 

Fez parte do presente estudo a definição do sistema de drenagem longitudinal a implantar 
na obra com vista a recolher a água que caia na plataforma, e ainda garantir que a água 
proveniente das áreas adjacentes não interfiram com a estrutura viária em questão. 

Drenagem transversal 

Foi identificada a necessidade de construção de novas passagens hidráulicas. No Quadro 
seguinte indicam-se as principais características das passagens hidráulicas a construir na 
área de influência da rede viária. 

Quadro 5.24 - Principais características das passagens hidráulicas a construir. 

Caminho PH(s)  a Jusante 
Tipo Principais 

características 
Cotas 

ID km L [m] DN [m] Entrada Saída 

CA1 

P.H._1.1 0+548,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 131,35 131,29 

P.H._1.2 0+783,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 135,21 135,15 

P.H._1.3 1+368,00 Aqueduto circular 6,00 1,00 134,11 133,99 

P.H._1.4 1+817,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 133,87 133,81 

P.H._1.5 2+407,00 Aqueduto circular 7,00 1,20 120,85 120,78 

P.H._1.6 3+021,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 114,41 114,35 

CA2 

P.H._2.1 0+573,00 Aqueduto circular 8,00 0,80 133,58 133,5 

P.H._2.2 0+701,50 Aqueduto circular 8,00 0,80 134,36 134,28 

P.H._2.3 1+557,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 138,35 138,23 

P.H._2.4 2+020,00 Aqueduto circular 8,50 1,20 126,23 126,145 

P.H._2.5 2+700,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 140,89 140,83 

P.H._2.6 3+661,00 Aqueduto circular 7,00 1,00 141,9 141,76 

P.H._2.7 4+296,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 148,28 148,22 

P.H._2.8 4+595,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 146,32 146,26 

P.H._2.9 4+653,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 147,07 147,01 

P.H._2.10 5+130,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 146,06 146 

P.H._2.11 5+405,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 141,9 141,84 

P.H._2.12 5+582,00 Aqueduto circular 6,00 1,00 136,83 136,77 

P.H._2.13 5+763,00 Aqueduto circular 6,00 1,00 136,65 136,59 
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Caminho PH(s)  a Jusante 
Tipo Principais 

características 
Cotas 

ID km L [m] DN [m] Entrada Saída 

CA2.1 
P.H._2.1.1 0+026,50 Aqueduto circular 6,00 0,80 145,47 145,35 

P.H._2.1.2 0+259,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 144,9 144,84 

CA4 P.H._4.1 0+095,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 145,86 145,8 

CA5 

P.H._5.1 0+093,00 Aqueduto circular 6,00 0,80 143,87 143,81 

P.H._5.2 1+230,00 Aqueduto circular 6,00 1,50 139,72 139,54 

P.H._5.3 1+452,00 Aqueduto circular 8,00 0,80 145,65 145,57 

P.H._5.4 1+775,00 Aqueduto circular 6,00 1,00 139,75 139,69 

Drenagem longitudinal 

A drenagem longitudinal englobará a drenagem da plataforma e das zonas laterais. 

Drenagem da Plataforma 

A drenagem superficial da plataforma será assegurada pelas inclinações transversais e 
longitudinais da via com escoamento para as bermas.  

Drenagem das zonas laterais 

Está prevista a instalação de valetas, com o objectivo de conduzir as águas provenientes da 
plataforma para as linhas de água próximas e para evitar a erosão dos taludes de aterro 
pelas águas escorridas de áreas vizinhas. Estas valas terão uma secção transversal 
triangular e terão uma profundidade mínima de 45 cm. 

Para inclinações iguais ou superiores a 10% a valeta será revestida com betão. 

No seguinte identificam-se os entroncamentos e os cruzamentos da rede viária a construir 
com caminhos agrícola e municipais existentes onde é necessário garantir a continuidade de 
valeta, indicando o diâmetro da manilha e a sua extensão. 

Quadro 5.25 - Continuidade de valetas sob serventias ou entroncamentos. 
Localização Diâmetro da manilha 

(mm) 

Extensão 

(m) Caminho km 

CA1 

0+834 300 15 

1+880 300 20 

3+368 400 22 

CA2 

0+320 300 18 

2+215 300 20 

2+285 300 15 

2+610 300 15 

4+975 300 15 



 
 
 
 

114 
 

 

Localização Diâmetro da manilha 

(mm) 

Extensão 

(m) Caminho km 

5+030 300 15 

CA4 1+090 300 15 

CA5 

0+470 300 15 

0+660 300 10 

1+000 300 17 

1+445 300 15 

2+025 400 22 

5.2 ACÇÕES E PROJECTOS PARA EXECUÇÃO DO APROVEITAMENTO 
HIDROAGRÍCOLA 

5.2.1 Considerações prévias 

No EIA foram designadas e explicitadas as diversas acções e projectos necessários à 
elaboração da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão. A elaboração do 
empreendimento foi dividida em quatro fases: Fase de Projecto, Fase de Construção, Fase 
de Exploração e Fase de Desactivação. Para cada uma dessas fases enunciaram-se as 
suas acções e projectos, conforme consta dos pontos seguintes do presente capítulo. 

5.2.2 Fase de projecto  

5.2.2.1 Definição de acessos 

Para o acesso às diferentes infra-estruturas constituintes do aproveitamento serão utilizados 
caminhos já existentes que, para tal, serão beneficiados e prolongados quando necessário. 

Os melhoramentos a introduzir consistirão essencialmente na regularização e compactação 
do pavimento existente e na drenagem nas zonas em que tal se considere necessário. 

A solução técnica prevista no Projecto de Execução para a pavimentação destes caminhos 
é que o pavimento seja constituído por materiais reaproveitados da empreitada e por uma 
camada de desgaste constituída por uma mistura betuminosas com betume modificado por 
borracha reciclada de pneus. 

5.2.2.2 Localização de estaleiros 

A localização efectiva dos estaleiros da empreitada de construção da Estação elevatória e 
Circuito Hidráulico do Pedrógão é responsabilidade e direito do empreiteiro a que venha ser 
adjudicada a obra. Há no entanto um conjunto de restrições que o empreiteiro terá que 
verificar nas escolhas dos locais de estaleiro e deposição de terras sobrantes. Importa referir 
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desde já, que qualquer escolha de um local por parte do empreiteiro terá que ser 
previamente aprovada pelo Dono de Obra (EDIA), e respeitar a legislação em vigor, bem 
como cumprir as especificações do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada. 

Não obstante, face ao conhecimento técnico deste tipo de empreendimento, dada a 
dimensão da área do projecto, bem como a dispersão das diferentes infra-estruturas que o 
constituem, e de acordo com o Projecto de Execução prevê-se que possam existir quatro 
estaleiros principais que se poderão distribuir da seguinte forma: 

– Um estaleiro principal localizado na área de construção da Estação Elevatória (EE) 
Principal de Pedrógão. Este estaleiro terá capacidade para assegurar as 
empreitadas de construção da EE Principal e da conduta elevatória, bem como da 
EE de Pedrógão 1 que se localiza no mesmo local. 

– Um estaleiro principal localizado na área de construção do reservatório de 
Pedrógão e estação elevatória de Pedrógão 3. Este estaleiro terá capacidade para 
assegurar as espreitadas de construção destas infra-estruturas, bem como dos 
blocos de rega de Pedrógão. 

– Um estaleiro principal localizado na área de construção do reservatório e da 
estação elevatória de Selmes. Este estaleiro terá capacidade para assegurar as 
espreitadas de construção destas infra-estruturas bem como dos blocos de rega 
de Selmes. 

– Por fim, um estaleiro principal no local de implantação da barragem de São Pedro. 

Poderá também existir necessidade de instalação de pequenos estaleiros móveis de frentes 
de obra em particular para execução das infra-estruturas lineares que constituem o Circuito 
Hidráulico ou mesmo das redes de rega. Estes estaleiros móveis servirão para stockagem 
temporária de material e/ou equipamento. 

Os estaleiros principais serão constituídos por uma área social e uma área industrial que 
irão ocupar uma área total que se estima em 2 500 m2.  

5.2.2.3 Definição das áreas de depósitos definitivos 

Prevê-se que os depósitos (áreas de deposição de terras sobrantes) criados durante a fase 
de construção da “Estação elevatória e Circuito Hidráulico de Pedrógão” tenham um 
carácter definitivo. Os materiais para depósito serão, previsivelmente, dos seguintes tipos: 

– terra vegetal resultante do saneamento dos diferentes locais de obra; esse 
material deverá ser utilizado na recuperação paisagística dos locais das obras, 
do estaleiro, ou de taludes dos novos acessos criados. 

– terras saneadas, correspondentes às terraplenagens e movimentações de terras 
em especial dos reservatórios, barragem, da estação elevatória principal e canal; 
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– terras resultantes de escavações, nomeadamente da implantação do circuito 
hidráulico e sistemas de rega. 

O EIA preconiza que os depósitos definitivos sejam realizados em áreas desflorestadas, 
minimizando a afectação do coberto vegetal. Estes são locais que carecem de autorização 
do Dono de Obra na fase de construção e que poderão ser alterados no decorrer da 
empreitada. Refere-se desde já, que a escolha destes locais deverá observar algumas 
condicionantes que se encontram definidas no Tomo 3 do presente Relatório do EIA, bem 
como da carta (Figura 26) que sintetiza as principais condicionantes à localização de 
estaleiros e deposição de terras sobrantes, à escala 1 25 000, que deverão ser observadas 
pelo empreiteiro e apresentada em anexo ao SGA.  

As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes, deverão privilegiar a selecção de 
locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas. Para o efeito, deve 
ser elaborada a recuperação paisagística dessas áreas, cujo projecto que deverá ficar 
sujeito a aprovação pelo Dono de Obra, e seguirá as indicações do Plano de Recuperação 
Biofísica desenvolvido no âmbito deste EIA. 

Os critérios gerais para escolha das áreas de escombreiras são os seguintes: 

– proximidade às zonas de produção de excedentes; 

– localização em zona não florestada; 

– localização preferencial na área a inundar; 

– capacidade de aterro correspondente às necessidades; 

– proximidade aos acessos provisórios da obra; 

– existência de caminhos para movimentação das máquinas; 

– inexistência de linhas de água; 

– condições de expropriação aceitáveis. 

Face aos critérios acima referidos, e com base no que foi preconizado no Projecto de 
Execução, propõem-se 9 localizações para depósitos definitivos (ver Figura 27). Entre estas 
refere-se duas situações particulares: 

– zona envolvente do estaleiro da barragem do Pedrógão, onde já foram realizados 
movimentos de terras significativos e que actualmente representa um impacte 
ambiental significativo, e poderá ser modelado com o material sobrante; 

– área da futura albufeira de São Pedro, nos locais onde vierem a ser explorados os 
materiais de empréstimo para a realização do aterro zonado da barragem. 
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Em seguida, enumeram-se as características gerais necessárias para o dimensionamento 
de um depósito definitivo: 

– cota mínima admissível para deposição de inertes; 

– cota máxima atingível pelos inertes; 

– área ocupada; 

– volume máximo de inertes; 

– inclinação máxima admissível dos taludes. 

Dadas as características de localização das infra-estruturas lineares do projecto, em 
particular o canal, as condutas e os acessos, grande parte do material resultante de 
escavação será seguidamente utilizado em aterro. No entanto, apesar das acções de 
escavação serem em grande parte compensadas por acções de aterro apresenta-se no 
quadro seguinte as quantidades estimadas de material sobrante, por infra-estrutura, de 
acordo com os elementos constantes nos mapas de quantidades do Projecto de Execução.  

Quadro 5.26 – Quantidades estimadas de material sobrante. 

Infra-estruturas Terras sobrantes 
(m3) 

EE principal de Pedrógão e conduta 
elevatória 43.519 

EE secundária de Pedrógão 1 1.573 

Rede primária de adução 137.411 

Barragem de São Pedro 122.380 

Reservatório e estação elevatória de 
Pedrógão 3 67.292 

Reservatório e estação elevatória de 
Selmes 11.685 

Rede de rega. Bloco de Selmes 17.154 

Rede de rega. Bloco de Pedrógão  (Sub-
bloco 1 e Sub-bloco 3) 24.388 

Rede de Enxugo e Drenagem 5.088 

Rede Viária 38.681 

Finda a utilização das áreas de depósito e quando o material tiver sido colocado nas zonas 
de aterro da obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a 
recuperação das suas condições morfológicas e paisagísticas iniciais. 

Refere-se também, que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser 
depositada em pargas de carácter provisório. Este material deverá ser utilizado na 
recuperação paisagística dos estaleiros, de taludes dos acessos entretanto beneficiados, da 
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cobertura do aterro ao longo do traçado da conduta, e na recuperação biofísica das linhas 
de água intervencionadas, nomeadamente os troços alvo de projecto de rede de drenagem 
bem como no troço da ribeira de São Pedro localizado a jusante da futura barragem. 

5.2.3 Fase de construção 

5.2.3.1 Materiais de construção 

Para a execução de um empreendimento hidroagrícola são necessários diversos tipos de 
materiais para a construção dos seus diversos componentes, designadamente a barragem, 
reservatórios, estações elevatórias e a rede de rega e a rede viária, conforme a seguir se 
enuncia, de uma forma genérica: 

Barragem de São Pedro e reservatórios de Selmes e Pedrógão 

No corpo do reservatório e barragem serão utilizados diferentes tipos de material para 
aterro, explorados nas áreas de empréstimo identificadas no Projecto de Execução e, no 
caso dos materiais para a execução de drenos e filtros, resultarão de pedreira localizadas na 
proximidade da obra. 

Os órgãos de segurança e exploração, designadamente descarregadores de cheias, 
tomadas de água, descargas de fundo serão constituídos por estruturas de betão armado, 
em que os materiais predominantes são o betão e o aço. Para controlo e comando na fase 
de exploração os órgãos hidráulicos disporão de equipamentos hidromecânicos e eléctricos. 

No caso dos acessos, os materiais a utilizar são aterros, na sua maioria resultantes da 
própria escavação e materiais betuminosos para pavimentação. 

Estações elevatórias 

As estações elevatórias são estruturas de betão armado, em que os materiais 
predominantes são o betão e o aço. Para além destes haverá uma série de materiais 
associados aos acabamentos dos edifícios, designadamente alvenarias, revestimentos 
interiores de pavimentos, paredes e tectos, isolamentos e impermeabilizações, 
revestimentos exteriores, serralharias, etc. 

As estações elevatórias serão equipadas com uma série de equipamentos electromecânicos 
e eléctricos necessários ao funcionamento das instalações. 

Rede primária de adução – canal trapezoidal e condutas 

Os materiais utilizados na construção do troço de canal trapezoidal são essencialmente 
aterros, alguns dos quais resultantes da própria escavação, e betão reforçado com fibras 
metálicas. Os pontões existentes ao longo do canal serão constituídos por estruturas de 
betão armado.  



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

119 

 

No caso das condutas os materiais predominantes são para além do material resultante de 
escavações a utilizar nos aterros das valas para instalação das condutas, as próprias 
condutas. Estas serão de ferro fundido dúctil (FFD), betão com alma de aço e Polietileno de 
Alta Densidade (PEAD). 

Rede de Rega 

De acordo com o Projecto de Execução serão utilizados os seguintes materiais: material 
resultante de escavações e aterros, para instalação das condutas; condutas de PEAD, FFD 
e betão com alma de aço; betão e aço para obras acessórias; e equipamentos eléctricos e 
hidromecânicos para a rede de rega. 

Rede viária 

Prevê-se a realização de pequenas escavações e aterros, para a regularização de caminhos 
existentes, e uma mistura betuminosa com betume modificado por borracha reciclada de 
pneus. 

Rede de drenagem 

Prevê-se a realização de escavações e aterros para reperfilamento das linhas de água. 

Para uma explicação detalhada das quantidades e tipo de materiais a empregar, deve-se 
consultar o Mapa Resumo de Quantidades – Anexo 1. Este mapa resumo de quantidades 
está de acordo com o solicitado na alínea III e), ponto 3, Anexo II, da Portaria n.º 330/2000, 
de 2 de Abril. Não obstante, apresenta-se no Quadro 5.27 o resumo das quantidades de 
materiais utilizados nas diferentes infra-estruturas que constituem o projecto. 
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Quadro 5.27 – Mapa resumo das quantidades de matérias utilizados na empreitada. 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS UNIDADE QUANTIDADE

Resumo

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

Escavação m³ 870.367

Aterro m³ 832.792

Transporte a vazadouro de produtos sobrantes m³ 257.485

BETÃO ARMADO

Betão m³ 28.628

Aço kg 1.795.946

CONDUTAS

Tubagens DN110 a DN2500 m 79.960

 

A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de 
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de 
petróleo (gasóleo, gasolina). Será também utilizada energia eléctrica, nomeadamente no 
funcionamento dos estaleiros. 

5.2.3.2 Recuperação paisagística 

Os arranjos exteriores irão cumprir o que foi definido Plano de Recuperação Biofísica do EIA 
para todas as partes do empreendimento objecto de movimentação de terras. A título 
exemplificativo descreve-se o faseamento a implementar para os trabalhos de execução do 
circuito hidráulico: 

– decapagem do terreno a depósito lateralmente ao traçado das condutas; 

– escavação para abertura das valas. A terra vegetal será depositada em pargas, 
sendo que as terras restantes ficarão depositadas lateralmente ao traçado; 

– colocação da conduta em vala e respectiva montagem; 

– aterro da vala com material proveniente da escavação devidamente compactado; 

– reposição do perfil natural do terreno com o material da decapagem; 
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– aplicação das soluções constantes do Plano de Recuperação Biofísica. 

As soluções a adoptar para as restantes componentes do empreendimento deverão seguir o 
mesmo princípio: numa primeira fase repor a morfologia original do terreno (o melhor 
possível) e numa segunda fase implementar as medidas propostas no plano de recuperação 
biofisica. 

5.2.3.3 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Prevê-se que, durante a fase de construção, sejam gerados vários tipos de resíduos e 
efluentes conforme enunciado no Quadro 5.28. Acrescenta-se ainda as emissões de 
poeiras e outros poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das 
movimentações de terras, circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e 
equipamentos. 

Conforme devidamente especificado, o Caderno de Encargos das empreitadas de 
construção do aproveitamento, a responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para 
entidades licenciadas é do empreiteiro. A informação sobre origem e destino para cada tipo 
de resíduo é apresentada no Tomo 4 do presente Relatório, no item relativo à gestão dos 
resíduos em obra, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), apresentado no 
Tomo 6 dos Relatórios Técnicos. 
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Quadro 5.28 - Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção. 

Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos nos acessos às 
frentes de obra em terra batida

Poeiras originadas na movimentação de terras (aterros e escavação)

Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos, 
nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de 
enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não 
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores

Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes dos processos de 
preparação de inertes (britagem)

Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes do processo de produção 
de betão

Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos afectos à obra

Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos

Domésticas (sanitários e cozinhas do estaleiro social)

Industriais (oficinas, central de preparação de betão)

Pluviais (drenagem das escavações).

Resíduos de desmatação e de desflorestação

Solos e resíduos de escavação

Betão e argamassas

Madeira

Resíduos de tintas, colas e vernizes

Metais (restos de ferro)

Óleos usados

Resíduos da manutenção de veículos (ex: pneus; filtros de óleo; ...)

Conteúdo de separadores óleo/água (ex: óleos e água com óleo provenientes dos 
separadores óleo/água; misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de 
separadores de óleo/água;...)

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção

Pilhas e acumuladores

Resíduos de tintas de impressão (ex: toners, tinteiros;...)

Papel e cartão, vidro e plásticos

Resíduos biodegradáveis

Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (ex: lamas de tratamento de 
águas residuais; ...)

Poluentes 
atmosféricos

Ruído

Águas residuais

Resíduos

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime jurídico 
específico a que fica sujeita a gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de 
edifícios ou de derrocadas, prevê-se que nas empreitadas e concessões de obras públicas o 
projecto de execução seja acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de 
resíduos de construção e demolição (RCD), o qual assegura o cumprimento dos princípios 
gerais de gestão de RCD e das demais normas, respectivamente aplicáveis, constantes do 
referido decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas. 

Tomo 1 - Capítulos Introdutórios 

 

123 

 

Assim de modo a cumprir a legislação em vigor, foi um documento autónomo a ser 
incorporado no Caderno de Encargos do Projecto de Execução. Este documento está em 
cumprimento com o Modelo disponibilizado no portal da Agência Portuguesa do Ambiente. 
Aspectos a considerar no referido documento: caracterização da obra; incorporação de 
reciclados; prevenção de resíduos; acondicionamento e triagem; produção de resíduos de 
construção e demolição. Este documento é apresentado como anexo ao SGA (ver Tomo 6 
dos Relatórios Técnicos). 

5.2.3.4 Utilização de acessos 

As soluções apresentadas na fase de construção para definição definitiva dos acessos à 
obra terão em consideração as soluções previstas na fase de projecto. 

Prevê-se também que, os melhores acessos à maior parte do circuito hidráulico e a utilizar 
pelo empreiteiro na fase de construção, possam ser os caminhos existentes, não se 
prevendo nesta fase do EIA a necessidade de abertura de novos acessos de obra. Caso 
essa necessidade se venha a verificar durante a empreitada, a sua localização será sempre 
condicionada à análise da já referida carta de “Condicionantes à localização de estaleiros e 
deposição de terras sobrantes”, bem como da aprovação do Dono de obra. 

Não obstante, os acessos existentes que venham a ser utilizados durante as empreitadas, 
quando terminarem os trabalhos de construção, deverão ser repostas as condições iniciais 
de circulação. 

5.2.3.5 Utilização da área de estaleiros 

Os estaleiros principais deverão ser instalados nas zonas previstas na fase de projecto  e 
em conformidade com o proposto no EIA (ver Figura 27). Na fase de construção estes 
estaleiros serão as zonas de apoio principais à obra visto dispor das áreas social e 
industrial. Durante a fase de actividade do estaleiro serão cumpridas as medidas de gestão 
ambiental, designadamente o controlo de resíduos e efluentes, domésticos e industriais, de 
forma a garantir que o solo e as linhas de água não possam vir a ser contaminados. Finda a 
obra proceder-se-á à remoção do estaleiro e ao restabelecimento das condições iniciais do 
local, só então terminará a fase de construção. 

De modo indicativo, apresenta-se de seguida um quadro com as principais infra-estruturas a 
instalar consoante as necessidades de cada estaleiro principal: 

Estaleiro principal 

INFRAESTRUTURAS INDUSTRIAIS INFRAESTRUTURAS SOCIAIS 

Bacias de decantação Escritórios principais 

Depósito de inertes Escritórios de apoio 

Parque de tubagens Cantina 
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Estaleiro principal 

INFRAESTRUTURAS INDUSTRIAIS INFRAESTRUTURAS SOCIAIS 

Parque de máquinas, impermeabilizado e com 
sistema de drenagem com encaminhamento de 
efluentes para ETAR 

Dormitórios 

Parque de materiais e ferramentaria com 
cobertura e impermeabilização 

ETAR 

Oficina impermeabilizada e com cobertura, 
dotada de colector de óleos com sistema de 
encaminhamento para a ETAR 

 

Nos estaleiros principais pré-definidos, estará ainda prevista a ligação à rede eléctrica 
pública e a execução de furos de modo a assegurar o funcionamento correcto de uma rede 
de água potável. 

5.2.4 Fase de exploração 

Durante a fase exploração deste Projecto, no que diz respeito à produção de efluentes, 
emissões e resíduos no circuito hidráulico e blocos de rega, cingir-se-á, essencialmente, aos 
resíduos de limpeza das grelhas do canal a céu aberto e á à lubrificação e/ou substituição 
de componentes mecânicas dos equipamentos hidromecânicos. 

No que respeita a emissões resultantes do funcionamento da instalação da Estação 
Elevatória Principal e Estação elevatória secundária Pedrógão localizada na mesma área – 
compreendida como o conjunto de equipamentos electromecânicos e eléctricos instalados 
na central e subestação – assinalam-se como fontes de calor, os geradores e o 
transformador de potência, e de ruído, as bombas. 

Relativamente ao ruído, ocorre uma emissão de baixa frequência e muito baixa intensidade 
originada pelos grupos instalados na Estação Elevatória Principal quando em 
funcionamento; no entanto, o facto de este equipamento estar instalado num compartimento 
semi-enterrado, a uma profundidade apreciável e a adopção das medidas previstas no 
projecto de acústica, impede a propagação daquele ruído para o exterior do edifício. 

No que respeita às estações elevatórias secundárias de Selmes e Pedrógão 3, apesar de 
ser instaladas à superfície junto dos reservatórios de Selmes e de Pedrógão, 
respectivamente, as medidas previstas no projecto de acústica, impedem a propagação do 
ruído para o exterior dos edifícios. 

Na fase de exploração poderão ser utilizados materiais referidos na fase de construção, no 
âmbito de operações de manutenção e reparação ou mesmo de protecção. 

A principal forma de energia utilizada nas actividades de manutenção resulta da utilização 
de combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos. 
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Será também utilizada energia eléctrica, no funcionamento das estações elevatórias, na 
rede de iluminação e de alimentação de outras estações eléctricas. 

5.2.5 Fase de desactivação 

A fase de desactivação corresponde ao momento em que um conjunto de infra-estruturas 
deste projecto deixa de cumprir a função para o qual foram concebidas, ou seja, neste caso 
particular, quando deixar de estar em funcionamento o Plano de Rega do Alentejo, através 
da adução de água a partir da albufeira do Alqueva. 

A desactivação do aproveitamento impõe um conjunto de acções que, tendo em atenção 
critérios intrínsecos de economia, respeitem à nova realidade ambiental e paisagística que a 
construção do aproveitamento originou. 

Uma vez que o tempo de vida útil deste projecto é de várias décadas, não se afigura 
possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz respeito à fase de desactivação 
deste projecto, que poderá passar pelo simples abandono das infra-estruturas ou mesmo 
desmantelamento integral de todas as infra-estruturas. 

Nestas condições para as principais infra-estruturas do projecto, face ao conhecimento 
técnico actual poderão ser adoptadas as seguintes cenários: 

– Abandono/desactivação – permanência das infra-estruturas no terreno 
desactivadas, sem manutenção, mas assegurando que a sua permanência não 
acarreta risco ambientais e de segurança. 

– Reconversão – as infra-estruturas deixam de ter as funções para as quais foram 
concebidas mas irão adquirir novas funcionalidades. Neste cenário admitem-se 
intervenções de requalificação das infra-estruturas. 

– Remoção – as infra-estruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas 
práticas ambientais de tratamento de resíduos. 

5.3 PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA 

Estação Elevatória Principal 

O programa indicativo para a execução da estação elevatória prevê um prazo global de 
trinta meses até à entrada em serviço experimental. 

Os primeiros seis meses após a consignação são necessários para o desenvolvimento dos 
estudos e projectos de execução dos equipamentos por parte dos respectivos 
adjudicatários, bem como para o aprovisionamento de materiais e confirmação das 
encomendas dos equipamentos normalizados. 
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A montagem do estaleiro apenas está prevista no período compreendido entre o mês 4 e o 
mês 6. O início das obras de construção civil está indicado no mês 9 por forma a concluir a 
chamada primeira fase da estação no mês 15 e dos betões da plataforma exterior no 
mês 18. 

Relativamente aos equipamentos mecânicos, em particular os grupos electrobombas previu-
se para o Fabrico, ensaios em fábrica e transporte um total de 12 meses podendo ser 
iniciada a sua montagem no mês 16 com a conclusão da primeira fase do edifício da 
estação. Para isso deverá já estar montada a ponte rolante no edifício. A conclusão da 
montagem da totalidade dos equipamentos mecânicos está prevista no fim do mês 24. 

Para os equipamentos eléctricos e de automação prevê-se o início do seu fabrico no mês 8 
após a consignação e uma duração total envolvendo o transporte de 13 meses. As 
montagens dos equipamentos eléctricos iniciar-se-ão no mês 22 ficando concluídas no 
mês 27. 

Os betões de 2ª fase na estação e na plataforma exterior para selagem dos equipamentos e 
os acabamentos da estação estão previstos serem realizados entre os meses 23 e 28 após 
a consignação. 

Com a conclusão das montagens proceder-se-á aos ensaios de recepção durante os meses 
28 e 29 prevendo-se o início da entrada em serviço experimental no mês 30. 

Completam a empreitada a execução dos arranjos exteriores e a sua integração paisagística 
a serem executadas nos meses 25 a 27. 

A desmontagem do estaleiro está prevista no mês 30 após a consignação. 

Estação elevatória de Pedrógão 1 

O programa indicativo para a execução da estação elevatória prevê um prazo global de vinte 
e sete meses até à entrada em serviço experimental. 

Os primeiros seis meses após a consignação são necessários para o desenvolvimento dos 
estudos e projectos de execução dos equipamentos por parte dos respectivos 
adjudicatários, bem como para o aprovisionamento de materiais e confirmação das 
encomendas dos equipamentos normalizados. 

A montagem do estaleiro apenas está prevista no período compreendido entre o mês 4 e o 
mês 6. O início das obras de construção civil está indicado no mês 9 por forma a concluir a 
chamada primeira fase da estação no mês 15 e dos betões da plataforma exterior no 
mês 18. 

Relativamente aos equipamentos mecânicos, em particular os grupos electrobombas previu-
se para o Fabrico, ensaios em fábrica e transporte um total de nove meses podendo ser 
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iniciada a sua montagem no mês 16 com a conclusão da primeira fase do edifício da 
estação. Para isso deverá já estar montada a ponte rolante no edifício. A conclusão da 
montagem da totalidade dos equipamentos mecânicos está prevista no fim do mês 21. 

Para os equipamentos eléctricos e de automação prevê-se o início do seu fabrico no mês 8 
após a consignação e uma duração total envolvendo o transporte de dez meses. As 
montagens dos equipamentos eléctricos iniciar-se-ão no mês 19 ficando concluídas no 
mês 24. 

Os betões de 2ª fase na estação e na plataforma exterior para selagem dos equipamentos e 
os acabamentos da estação estão previstos serem realizados entre os meses 20 e 25 após 
a consignação. 

Com a conclusão das montagens proceder-se-á aos ensaios de recepção durante os meses 
25 e 26 prevendo-se o início da entrada em serviço experimental no mês 27. 

Completam a empreitada a execução dos arranjos exteriores e a sua integração paisagística 
a serem executadas nos meses 22 a 24. 

A desmontagem do estaleiro está prevista no mês 27 após a consignação. 

Reservatório de Pedrógão estação elevatória Pedrógão 3 

O programa indicativo para a execução do reservatório e da estação elevatória prevê um 
prazo global de vinte e sete meses até à entrada em serviço experimental. 

Os primeiros seis meses após a consignação são necessários para o desenvolvimento dos 
estudos e projectos de execução dos equipamentos por parte dos respectivos 
adjudicatários, bem como para o aprovisionamento de materiais e confirmação das 
encomendas dos equipamentos normalizados. 

A montagem do estaleiro apenas está prevista no período compreendido entre o mês 4 e o 
mês 6.  

Atendendo à natureza e volume de trabalho envolvidos, à localização da obra e aos 
condicionalismos geológicos, admite-se que o reservatório propriamente dito possa ser 
construído em 9 meses e serão de considerar as seguintes actividades: 

– Iniciar-se-á ao 7º mês com os trabalhos de decapagem, saneamento e escavação 
na zona de implantação do reservatório e da estação elevatória e infra-estruturas 
anexas e que decorrem num prazo de um mês; 

– execução dos aterros experimentais, que deverão decorrer durante o 8º mês;  

– seguidamente iniciar-se-á a construção dos aterros do corpo do reservatório, 
prevendo-se a sua conclusão até ao final do 12º mês; 
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– em simultâneo com a execução dos aterros, serão construídas as obras de betão 
armado (de entrada e de saída), a concluir no final do 12º mês; 

– a colocação da protecção vegetal no paramento exterior e a colocação da 
geomembrana e os acabamentos no coroamento deverão ser realizadas após a 
conclusão dos aterros decorrendo durante 2 meses; e 

– o fornecimento e a montagem dos equipamentos hidromecânicos e eléctricos 
decorrerá durante os últimos dois meses do cronograma. 

Relativamente aos equipamentos mecânicos da estação elevatória e das restantes infra-
estruturas, em particular os grupos electrobombas previu-se para o Fabrico, ensaios em 
fábrica e transporte um total de nove meses podendo ser iniciada a sua montagem no mês 
16 com a conclusão da primeira fase do edifício da estação. A conclusão da montagem da 
totalidade dos equipamentos mecânicos da estação elevatória está prevista no fim do 
mês 21. 

Para os equipamentos eléctricos e de automação prevê-se o início do seu fabrico no mês 8 
após a consignação e uma duração total envolvendo o transporte de dez meses. As 
montagens dos equipamentos eléctricos iniciar-se-ão no mês 19 ficando concluídas no 
mês 24. 

Os betões de 2ª fase na estação e na plataforma exterior para selagem dos equipamentos e 
os acabamentos da estação estão previstos serem realizados entre os meses 20 e 25 após 
a consignação. 

Com a conclusão das montagens proceder-se-á aos ensaios de recepção durante os meses 
25 e 26 prevendo-se o início da entrada em serviço experimental no mês 27. 

Completam a empreitada a execução dos arranjos exteriores e a sua integração paisagística 
a serem executadas nos meses 22 a 24. 

A desmontagem do estaleiro está prevista no mês 27 após a consignação. 

Reservatório de Selmes e estação elevatória 

De acordo com a informação do Projecto de Execução prevê-se a seguinte programação 
indicativa das obras do reservatório e Estação Elevatória de Selmes. Estes trabalhos de 
construção decorrerão, previsivelmente, durante 9 meses. 
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Montagem e mobilização de meios
Trabalhos preliminares

Piquetagem da obra
Beneficiação/execução dos acessos à obra
Desmatação, decapagem da albufeira e barragem

Exploração das manchas de empréstimo
Estudos das manchas de empréstimo e Plano de execução de aterros experimentais
Preparação das manchas de empréstimo
Realização de aterros experimentais
Exploração das Manchas de Empréstimo

Corpo da Barragem 
Saneamento geral e escavação da vala corta-águas
Ensecadeira de montante e jusante
Aterro incluindo filtros e enrocamento

Tubagens de d. provisório, incluindo bacia de dissipação (1ª fase), d. e fundo e tomada 
Movimento de terras

Betão armado 
Torre de tomada de água e passadiço

Betão armado 
Montagem de equipamentos
Diversos

Descarga de fundo incluindo câmara de válvulas na bacia de dissipação (2ª fase)
Betão armado 
Colocação de equipamento

Descarregador de superfície
Movimento de terras
Betão armado 
Acabamentos

Estação Elevatória
Movimento de terras
Betão armado 
Equipamentos

Acabamentos de acessos e caminhos
Electrificação e Iluminação

Envio do Licenciamento das instalações eléctricas à EDP 

Execução da electrificação e iluminação 
Plano de observação

Revisão do plano de observação
Instalações do plano de observação

Arranjos finais
Ensaios de recepção
Desmontagem de Estaleiro

Para Aprovação do Dono de Obra Aprovação do Dono de Obra Caminho crítico

Estaleiro

Prazo (dias de calendário)

Consignação

4 6 85 97

ACTIVIDADES
1 2 3

Mês

 

Barragem de São Pedro 

Prevê-se que a construção da barragem de São Pedro tenha uma duração de 21 meses. De 
acordo com a informação do projecto, o programa geral de trabalhos para a execução da 
barragem de São Pedro é o seguinte: 
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Montagem e mobilização de meios
Trabalhos preliminares

Piquetagem da obra
Beneficiação dos acessos à obra
Execução de novos acessos à obra
Desmatação, decapagem da albufeira e barragem

Exploração das manchas de empréstimo
Estudos das manchas de empréstimo e Plano de execução de aterros experimentais
Preparação das manchas de empréstimo
Realização de aterros experimentais
Exploração das Manchas de Empréstimo

Cortina de injecção
Plano de execução do(s) trecho(s) experimental(is)
Execução dos trechos experimentais da cortina de injecções
Execução das cortinas de injecção

Corpo da Barragem 
Saneamento geral 
Ensecadeira de montante e jusante
Aterro incluindo filtros e enrocamento

Desvio provisório incluindo bacia de dissipação (1ª fase)
Movimento de terras
Betão armado 

Torre de tomada de água até à cota 131 e e 1º pilar do passadiço
Betão armado 

Torre de tomada de água, 2º pilar e passadiço (2ª Fase-Conclusão)
Betão armado 

Montagem de equipamentos
Diversos

Descarga de fundo incluindo câmara de válvulas na bacia de dissipação (2ª fase)
Betão armado 
Colocação de equipamento

Descarregador de superfície
Movimento de terras
Betão armado 
Acabamentos

Acabamentos de acessos e Caminhos
Electrificação e Iluminação da barragem

Envio do Licenciamento das instalações eléctricas à EDP 

Execução da electrificação e iluminação 
Plano de observação

Execução do plano de observação
Instalações do plano de observação

Arranjos finais
Ensaios de recepção
Desmontagem de Estaleiro

Para Aprovação do Dono de Obra Aprovação do Dono de Obra Mínimo: aterro à cota 131 m (1ª Fase) Caminho crítico

75 7

PROGRAMAÇÃO INDICATIVA DAS OBRAS

PROJECTO DE EXECUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO PEDRO

651 2

ACTIVIDADES
11 12 1

Mês

32 4 9 410 11 1263 8

Estaleiro

Prazo (dias de calendário)

Consignação

 

Circuito hidráulico 

Ao empreiteiro competirá a elaboração do cronograma da Empreitada, fundamentado nas 
regras da arte, nas quantidades de trabalho previstas e nos meios humanos e mecânicos 
que prevê mobilizar. 

Para o efeito o empreiteiro deverá considerar também: 

– qualquer condicionamento decorrente do licenciamento ambiental e dos processos 
de expropriações/indemnizações que incidem sobre os espaços de obra, bem 
como, do projecto do estaleiro e sua aprovação; 

– os trabalhos preliminares. 

Blocos de rega 

O programa indicativo para a execução das redes secundárias de rega prevê um prazo 
global de vinte e sete meses até à entrada em serviço experimental. 

Os primeiros seis meses após a consignação são necessários para o desenvolvimento dos 
estudos e projectos de execução dos equipamentos por parte dos respectivos 
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adjudicatários, bem como para o aprovisionamento de materiais e confirmação das 
encomendas dos equipamentos normalizados. 

A montagem do estaleiro apenas está prevista no período compreendido entre o mês 4 e o 
mês 6. 

O início das obras de construção civil, nomeadamente com a abertura das valas para a 
instalação das condutas está indicado para o mês 7. A instalação das condutas e acessórios 
iniciar-se-á ao mês 10 e terminará no final do mês 21. A construção das caixas iniciar-se-á 
ao mês 12 e terminará ao mês 21. 

Relativamente aos acessórios, previu-se para o Fabrico, ensaios em fábrica e transporte um 
total de nove meses podendo ser iniciada a sua montagem no mês 16. A conclusão da 
montagem da totalidade dos equipamentos mecânicos está prevista no fim do mês 21. 

Relativamente aos equipamentos mecânicos, em particular hidrantes e válvulas de 
seccionamento previu-se para o Fabrico, ensaios em fábrica e transporte um total de nove 
meses podendo ser iniciada a sua montagem no mês 16. A conclusão da montagem da 
totalidade dos equipamentos mecânicos está prevista no fim do mês 21. 

Para os equipamentos eléctricos e de automação prevê-se o início do seu fabrico no mês 12 
após a consignação e uma duração total envolvendo o transporte de nove meses. As 
montagens dos equipamentos eléctricos iniciar-se-ão no mês 21 ficando concluídas no 
mês 24. 

Com a conclusão das montagens proceder-se-á aos ensaios de recepção durante os meses 
25 e 26 prevendo-se o início da entrada em serviço experimental no mês 27. 

A desmontagem do estaleiro está prevista no mês 27 após a consignação. 

Rede viária 

O programa indicativo para a execução da rede viária prevê um prazo global de dezoito 
meses até à entrada em serviço. 

Os primeiros três meses após a consignação são necessários para o desenvolvimento dos 
estudos e projectos de execução por parte do respectivo adjudicatário, bem como para a 
piquetagem das obras e identificação e confirmação das formações geológicas descritas no 
Projecto de Execução, de modo a estabelecer o perfil adoptado para a rede viária – 
pavimento constituído por uma mistura de betume com borracha reciclada de pneus sobre 
uma camada tratada com cimento e cal. 

A montagem do estaleiro apenas está prevista no período compreendido entre o mês 2 e o 
mês 3. 
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O início das obras de construção civil, nomeadamente a limpeza, desmatação e 
regularização da fundação está indicado para o mês 4. 

A escavação para abertura da caixa iniciar-se-á ao mês 5 e terminará no final do mês 13. Os 
aterros serão executados entre os meses 6 e 15. 

A pavimentação decorrerá entre o mês 8 e o mês 17. 

Relativamente à drenagem, nomeadamente das passagens hidráulicas, previu-se para o 
fabrico e transporte um total de cinco meses. A abertura do terreno para a instalação dos 
aquedutos iniciar-se-á ao 5º mês. A construção das bocas dos aquedutos e a instalação das 
tubagens decorrerá entre os meses 6 e 15. 

A construção das serventias decorrerá entre os meses 16 e 18. 

A sinalização da rede viária, nomeadamente a sinalização vertical e horizontal será 
efectuada entre os meses 16 e 18. 

A desmontagem do estaleiro está prevista no mês 18 após a consignação. 

Rede de Drenagem 

Ao empreiteiro competira a elaboração do cronograma da Empreitada, fundamentado nas 
regras da arte, nas quantidades de trabalho previstas e nos meios humanos e mecânicos 
que prevê mobilizar. 

Para o efeito o empreiteiro devera considerar também: 

– qualquer condicionamento decorrente do licenciamento ambiental e dos processos 
de expropriações/indemnizações que incidem sobre os espaços de obra, bem 
como, do projecto do estaleiro e sua aprovação; 

– os aspectos particulares da intervenção na rede hidrográfica natural (linhas de 
agua), condicionantes da obra. 

Síntese 

Assim, as diferentes empreitadas de construção que constituem a “Estação Elevatória e 
Circuito Hidráulico do Pedrógão” terão previsivelmente as seguintes durações: 

– Estação elevatória principal – 30 meses. 

– Estação elevatória secundária de Pedrógão 1 – 27 meses. 

– Reservatório de Pedrógão e estação elevatória de Pedrógão 3 – 27 meses. 

– Reservatório de Selmes e estação elevatória secundária – 9 meses. 

– Barragem de São Pedro – 21 meses. 
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– Circuito adutor – a definir pelo empreiteiro. 

– Blocos de rega de Pedrógão, Selmes e São Pedro – 27 meses. 

– Rede viária – 18 meses. 

– Rede de drenagem – a definir pelo empreiteiro  

5.4 PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS  

Este projecto, como previamente referido integra o Sistema Global de Rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, razão pela qual, a definição geral em termos 
de projectos complementares e/ou subsidiários poderá abranger um leque muito vasto e 
variado de projectos. 

No entanto, face à análise dos elementos disponíveis, considera-se que a “Estação 
Elevatória e Circuito Hidráulico de Pedrógão”, possui como projectos complementares ou 
subsidiários as linhas para ligação à rede eléctrica nacional da Estação Elevatória Principal, 
bem como das Estações Elevatórias Secundárias de Pedrógão 1, Pedrógão 3 e Selmes. 

As referidas ligações à rede eléctrica serão alvo de um projecto execução específico da 
responsabilidade da EDP. 

Caso se verifique a necessidade de avaliação ambiental destas ligações, ela será realizada 
no âmbito do projecto de execução que não é da responsabilidade deste EIA. 


