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RESUMO 

A minha carreira profissional, ao longo dos últimos 26 anos, desenvolveu-se na consultoria nos domínios da hidráulica 

agrícola e do desenvolvimento rural. 

A maior parte da carreira profissional foi dedicada aos estudos e projetos de infra-estruturas hidráulicas, com vista ao 

desenvolvimento da atividade de regadio em Portugal. Destaca-se ainda a internacionalização dos serviços de consultoria 

que foi efetuada através da elaboração de estudos e projetos, planos gerais, pareceres, formação e assistência técnica 

especializada a quadros superiores.  

A obtenção do grau de mestre e a divulgação dos estudos e projetos e obras executadas são os principais objetivos na 

elaboração do presente relatório. 

O relatório foi estruturado em torno das metodologias utilizadas na elaboração de estudos e projetos de infra-estruturas 

hidráulicas, realçando-se os aspetos mais pertinentes e destacando-se, ainda, alguns pormenores construtivos. 

No relatório foram selecionados grupos de atividades consideradas relevantes na carreira do autor: o Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva, a Reabilitação e Modernização de Aproveitamentos Hidroagrícolas, Outros Estudos e Projetos, 

Planos Gerais, Pareceres e Formação. Deu-se, igualmente, destaque a aspetos construtivos de obra e de exploração que 

foram determinantes no desenvolvimento de projetos. 

Em cada atividade, destacam-se os aspetos considerados mais importantes e que demonstram a minha experiência. 

 

 

Palavras chave: Hidráulica agrícola, Alqueva, reabilitação e modernização de aproveitamentos hidroagrícolas. 
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RESUMO EM INGLÊS 

(Small summary) 

 

Over the last 26 years, my professional career has been directed towards consultation in the fields of agricultural hydraulics 

and rural development. 

A great part of it is dedicated to studies and designs of hydraulic structures, envisaging the expansion and progress of the 

agrarian activity in Portugal. Reference is made to the internationalization of my activities, achieved though the development 

of studies and designs, master plans, expertise advice, training and specialized technical assistance to senior management 

technicians. 

Obtaining a M.Sc. Degree and exposing the studies, designs and works in which I have been involved in, comprises the 

main objective of this report. 

The report is structured around the methodologies used in the preparation of studies of hydraulic structures, highlights the 

most relevant design aspects and a few construction details. 

During the preparation of this report, groups of activities considered relevant to the author’s career were selected, such as: 

The “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, the Rehabilitation of Upgrading of Irrigation Perimeters, Studies and 

Designs of other nature, Master Plans, Expertise Advice and Training. Emphasis is placed upon construction and operation 

aspects that were especially decisive for the success of such undertakings. 

The most important aspects that corroborate my experience are highlighted within each activity included in this report.  

Key words: Agricultural hydraulics, Alqueva and Rehabilitation and Modernization of Irrigation Perimeters. 
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RESUMO ALARGADO EM INGLÊS  

(Extend abstract) 

 

Over the last 26 years, my professional career has been directed towards consultation in the fields of agricultural hydraulics 

and rural development. 

A great part of it is dedicated to studies and designs of hydraulic structures, envisaging the expansion and progress of the 

agrarian activity in Portugal. Reference is made to the internationalization of my activities, achieved though the development 

of studies and designs, master plans, expertise advice, training and specialized technical assistance to senior management 

technicians. 

Obtaining a M.Sc. Degree and exposing the studies, designs and works in which I have been involved in, comprises the 

main objective of this report. 

The report is structured around the methodologies used in the preparation of studies of hydraulic structures, highlights the 

most relevant design aspects and a few construction details. 

During the preparation of this report, groups of activities considered relevant to the author’s career were selected, such as: 

The “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, the Rehabilitation of Upgrading of Irrigation Perimeters, Studies and 

Designs of other nature, Master Plans, Expertise Advice and Training. Emphasis is placed upon construction and operation 

aspects that were especially decisive for the success of such undertakings. 

My career has been closely connected to the “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” since 1992. Activities within 

this Undertaking began during the overall design phase of the system, between 1992 and 1995. During this period, employed 

at “Hidrotécnica Portuguesa (HP)”, I participated in a few of the general studies and planning of the undertaking. It was also 

in this company that I received training in several areas of agricultural hydraulics applied to conveyance systems, distribution 

networks and pumping stations, both in planning and in studies of new irrigation perimeters, and in rehabilitation and 

modernization of existing ones. 

In the subsequent phase, already integrated in COBA’s staff, since 1996 up to date, I managed multidisciplinary teams 

composed of COBA’s staff, and coordinated several Joint-ventures where COBA plaid a leading role, not only with regards to 

the “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” (EFMA), but also to other undertakings. Throughout this period, I closely 

followed construction works and provided the respective Technical Assistance Services. 

The total area of the irrigation blocks designed for the “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, in which I was 

Project Manager, amounts to about 47.125 ha, with an estimated construction budget of approximately 574.000.000 Euro. 

The remaining studies and designs undertaken both in Portugal and abroad sum a total area of about 131.982 ha. 

The internationalization of my activity also began at COBA, with a project in Morocco (1996), followed by Mozambique 

(2003), Algeria (2011), Angola (2012) and Brazil (2012). 

A brief background of my professional activity is presented in Chapter 1. 

Chapter 2 contains a brief history of the “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” and the irrigation and drainage 

planning studies in which I participated at the beginning of my career, namely the Preliminary Design of the Global Irrigation 

System. 
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Chapter 3 pertains to the methodologies used in the Preliminary Studies and Detailed Designs of the main intake, pumping, 

storage and distribution infrastructures. Given the importance of the studies and designs that were carried out for the 

“Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” at the beginning of my career, I present and analyse the several aspects 

addressed therein, namely the methodologies used during the several phases, based on one or more designs delivered to 

the client and which resulted in works that have been built and that are currently in operation, or, alternatively, that are still 

under construction. This report analyses the basic studies performed, namely with regards to the delimitation of the areas of 

the irrigation blocks, water distribution by gravity or by pumping, optimization of primary systems, design of regulation 

reservoirs, pumping stations, filtering plants, hydropower plants, secondary irrigation networks, drainage and road networks, 

monitoring, automation and remote control systems. Particular attention is also given to the Technical Assistance phase. 

In Chapter 4 are presented the rehabilitation and modernization works of irrigation perimeters in which I participated, both in 

Portugal and abroad. 

Chapters 5 and 6 deal with the remaining studies, designs and master plans, expertise advice and training activities in which 

I have been engaged in. 

Throughout my career, with the design and construction of numerous irrigation and drainage infrastructures, as well as road 

infrastructures, several were the construction aspects, and even the design methodologies that influenced subsequent 

projects. The follow-up of works and their operation, the contacts with several official entities, such as “DGADR” and “EDIA”, 

as well as Farmers’ Associations were decisive for the improvement of posterior projects. Chapter 7 of this report contains a 

set of factors that may contribute to the technical and economic feasibility of an irrigation perimeter, such as the selection of 

the soil occupation, the optimization of blocks and energy levels, water pressure at hydrants, geological and geotechnical 

surveys, regularization infrastructures, environmental studies and construction materials and processes related to pumping 

stations, canals, pipelines, etc. 

A few endnotes are presented in Chapter 8. In these notes I present the studies and works carried out and describe a few of 

the projects that may still be undertaken, both in the area of influence of the “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, 

as well as in the rehabilitation and modernization of irrigation perimeters. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Licenciatura em Engenharia Agronómica, Ramo Agro-Pecuária, foi concluída a sete de janeiro de 1988, tendo iniciado a minha 

atividade profissional a 2 de fevereiro de 1988. 

Ao longo da minha carreira profissional, fui consultor de engenharia e tenho desenvolvido a minha atividade no domínio dos 

estudos e projetos de hidráulica agrícola e desenvolvimento rural. 

O presente relatório é desenvolvido em torno dos estudos e projetos executados, dando-se particular destaque às metodologias 

utilizadas para as principais infra-estruturas constituintes de um aproveitamento hidroagrícola, evidenciando-se algumas 

caraterísticas destas infra-estruturas e a experiência, entretanto adquirida, no acompanhamento das obras.  

As principais atividades e responsabilidades são apresentadas no Anexo 1. 

1.1. Início da atividade 

Na semana que conclui a Licenciatura, a Quimigal colocou um anúncio num jornal para engenheiros agrónomos recém 

licenciados para o Centro de Desenvolvimento Agrícola (CDA). Concorri ao anúncio e fui selecionado para estagiar com um 

grupo de trabalho que se localizava em Sever do Vouga e que efetuava, naquela região, a reabilitação de regadios tradicionais. 

Neste estágio, verifiquei que a reabilitação deste tipo de infra-estruturas incluía fundamentalmente três fases: 

 trabalho de campo - incluía a execução de levantamentos topográficos, a identificação das áreas a beneficiar, das 

culturas, das necessidades hídricas e a medição e o cálculo dos caudais transportados pelas ribeiras e canais. Incluía 

igualmente o levantamento da situação atual dos adutores existentes, que muitas vezes eram constituídos por canais 

designados de “levadas” e dos locais de captação de água (derivações associadas ou não a açudes); 

 elaboração do projeto – incluía obras de reabilitação ou de construção de açudes e de tomadas de água (implantação; 

dimensionamento hidráulico e estrutural) e obras de reabilitação nos sistemas adutores e de distribuição (construção / 

reabilitação de canais, instalação de condutas, construção de estruturas de derivação e de entrega de água); e 

 assistência técnica à execução das obras. 

Após terminar o estágio, com a duração de cerca de um mês, foi-me atribuído um grupo de trabalho na região da Beira Litoral. 

Face ao desempenho efetuado nos primeiros regadios projetados e construídos, em junho de 1988 fui promovido, tendo passado 

a chefiar o Grupo de trabalho na área de influência da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral (DRABL). No CDA fui 

igualmente responsável pela introdução dos programas de beneficiação e construção de caminhos rurais e agrícolas. 

Este início de carreira no CDA, foi extremamente importante no desenrolar da minha atividade profissional, pois permitiu ter um 

contacto com o “campo”, com o regadio e desenvolver soluções rápidas e práticas. Saliente-se que aprofundei os meus 

conhecimentos de topografia, com a execução de levantamentos topográficos dos locais de construção das infra-estruturas e 

com a sua implantação em papel. Aprendi a identificar as áreas a beneficiar, a determinar as necessidades hídricas e os caudais 

de dimensionamento, a identificar as infra-estruturas hidráulicas existentes, a dimensionar e a projetar os sistemas adutores 

(canais e condutas) e as obras de reabilitação ou de construção de tomadas de água que, por vezes, incluíam a construção de 

pequenos açudes. Após a execução do projeto, seguia-se o acompanhamento das obras, onde, de facto por vezes, após 

verificação no terreno, alterei decisões tomadas na fase de projeto, nomeadamente no dimensionamento de infra-estruturas, na 

pormenorização de alguns aspetos na construção civil, etc.. 

No CDA, efetuei a reabilitação de 13 regadios tradicionais, com uma área total da ordem dos 940 ha. 

Para além destas vertentes teóricas e práticas, que influenciaram decisivamente toda a minha carreira futura, é de salientar a 

importância de ter trabalhado em equipa e de ter gerido engenheiros, desenhadores e outros técnicos auxiliares. Saliente-se que 

os projetos multidisciplinares que se seguiram no percurso da minha atividade profissional exigiram trabalhar com extensas 
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equipas. O saber ouvir, aprender e transmitir assumiram uma particular importância na minha formação e na formação que 

entretanto fui efetuando de novos técnicos. 

1.2. Historial 

Os fundos estruturais disponibilizados a Portugal após a entrada na Comunidade Económica Europeia permitiram realizar 

inúmeros estudos e projetos e equipar vários milhares de hectares de regadio. 

Desde 1992, que o meu percurso profissional ficou fortemente ligado ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

A atividade para o EFMA iniciou-se na fase de conceção geral do sistema, entre 1992 e 1995, onde, neste período, na 

Hidrotécnica Portuguesa (HP), participei em alguns dos estudos gerais e de planeamento. Nesta empresa, recebi formação em 

várias áreas da hidráulica agrícola aplicada aos sistemas adutores, redes de distribuição e estações elevatórias, tanto no 

planeamento e nos estudos e projetos de novos aproveitamentos hidroagrícolas, como de reabilitações e modernizações. 

Na fase seguinte, já integrado nos quadros da COBA, entre 1996 e a atualidade, coordenei equipas multidisciplinares de trabalho 

internas da COBA, assim como coordenei vários Consórcios onde a COBA foi líder, tendo desenvolvido diversos estudos e 

projetos de vários aproveitamentos hidroagrícolas, tanto para o EFMA, como para outros empreendimentos. Ao longo deste 

período, acompanhei a execução de obras, tendo efetuado as respetivas Assistências Técnicas. 

A área total de blocos de rega projetados para o EFMA, e onde fui chefe de projeto, ascendem a cerca de 47.125 ha. Os 

restantes estudos e projetos efetuados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, rodam uma área total de cerca de 131.982 ha 

(inclui 111.299 ha de estudos e projetos de reabilitações e modernizações). 

Na COBA, iniciei igualmente a internacionalização da minha atividade com um projeto em Marrocos (1996), seguindo-se 

Moçambique (2003), Argélia (2011), Angola (2012) e Brasil (2012). 

No Quadro 1.1, apresenta-se a cronologia dos principais acontecimentos que influenciaram o meu percurso profissional e que 

serão devidamente desenvolvidos ao longo do presente Relatório e que estão relacionados com o EFMA. 

Quadro 1.1 – Cronologia dos principais acontecimentos que influenciaram o percurso profissional. A azul, os pontos que 
descrevem alguns aspetos do percurso profissional e outros relacionados com o EFMA 

Data Acontecimentos Principais funções 

1986 a 

1993 

PEDAP – Programa Específico de 

Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa 

(Quadro Comunitário de Apoio I) 

Reabilitação de Regadios Tradicionais. Ao abrigo deste instrumento de 

apoio financeiro e no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio que se 

sucederam promoveu-se a reabilitação e modernização de regadios 

coletivos privados de cariz tradicional. 

1988 Início da minha atividade no CDA Elaboração de levantamentos topográficos, projetos de regadios 

tradicionais e assistência técnica às obras. Nomeado chefe de grupo de 

trabalho na área de ação da DRABL. Responsável pelo programa de 

beneficiação e construção de caminhos rurais e agrícolas.  

1990 Colaborador da Hidrotécnica Portuguesa, 

Consultores para Estudos e Projectos 

Técnico Superior do Serviço de Recursos Naturais, onde desenvolvi 

diversos estudos e projetos. 

1992 Estudo de Avaliação Global do Projecto de 

Alqueva (Hidrotécnica Portuguesa, Tractebel, 

SEIA, 1992) 

A finalidade dos estudos consistia em indicar aos decisores um conjunto de 

alternativas e fundamentar tecnicamente a decisão de regar ou não o 

Alentejo. 

1993 Decisão do Conselho de Ministros para retoma 

do EFMA 

Foi constituída a Comissão Instaladora da Empresa do Alqueva (CIEA). Foi 

decidido implementar o EFMA. 
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Quadro 1.1 – Cronologia dos principais acontecimentos que influenciaram o percurso profissional. A azul, os pontos que 
descrevem alguns aspetos do percurso profissional e outros relacionados com o EFMA 

Data Acontecimentos Principais funções 

1993 Promovido a Chefe de Projecto Gestão interna e externa de projetos na HP. 

1994 a 

1996 

Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA Estudos sobre o sistema hidráulico de adução, transporte e distribuição. 

1995 Decreto-Lei n.º 32/95 Formação da EDIA 

1996 Resolução do Conselho de Ministros nº 8/96 O Governo assume avançar com o projeto do Alqueva. Serão investidos 

2.500 milhões de euros.  

1996 Engenheiro Agrónomo da Divisão de Agronomia 

da COBA 

Execução de estudos e projetos. Chefe de projeto. 

1996 Acompanhamento do Estudo Global do Sistema 

Hidráulico do EFMA 

Análise do Estudo Prévio e elaboração de parecer técnico. 

1997 Estudo de Simulação da Exploração do Sistema 

Global de Rega. 

Ligação Alqueva-Loureiro 

Participação na elaboração do modelo de simulação de Alqueva. 

Elaboração do manual de utilização e formação de técnicos da EDIA. 

Estudo Comparativo de Alternativas. Estudo de alternativas à construção 

das barragens dos Álamos. 

1998 Anteprojecto Detalhado do Bloco a Beneficiar 

pela Infra-estrutura 12 (5.800 ha). 

Elaboração dos estudos – delimitação das áreas de rega; 

dimensionamento das redes de rega e estações elevatórias; implantação e 

dimensionamento do canal de adução; dimensionamento da capacidade de 

regularização das barragens. 

1999 Engenheiro Agrónomo Sénior e Coordenador de 

Projectos do Núcleo de Agronomia do Serviço de 

Recursos Naturais e Equipamentos da COBA. 

Passei a exercer a coordenação de vários projetos. 

Interlocutor da COBA com clientes de projetos do Núcleo, nomeadamente 

nos projetos multidisciplinares da EDIA. 

Coordenação de Consórcios em Portugal e no estrangeiro. 

1999 Assistência Técnica Normal e Especial à 

Empreitada de Construção da 1ª Fase da Infra-

estrutura 12. 

Elaboração do PE do Canal de Adução. Modelação hidráulica do canal. 

Elaboração do PE da Estação Elevatória do Marmelo e tomada de água na 

barragem. Assistência Técnica.  

1999 Projecto de Execução do Troço de Ligação 

Loureiro-Monte Novo e Respectivo Bloco de 

Rega (7.629 ha) 

Elaboração dos estudos agronómicos e estudo de soluções técnicas 

alternativas para as redes primárias e secundárias de rega e para a rede 

viária. Elaboração do PE das redes secundárias de rega, rede viária, 

reservatório R1 e estações elevatórias. Assistência Técnica. 

2000 Assessoria Técnica e Projecto de Execução da 2ª 

Fase da Concepção-Construção do 

Aproveitamento Hidroagrícola a Beneficiar pela 

Infra-estrutura 12 (3.922 ha) 

Implantação e dimensionamento dos órgãos de segurança e exploração 

das barragens do Monte Branco e da Lagoa Vermelha. Elaboração do PE 

das EE´s do Monte Branco e da Lagoa Vermelha, das redes secundárias 

de rega e da rede viária. Assistência Técnica. 

2004 Projecto de Execução da Remodelação do 

Projecto de Execução do Troço de Ligação 

Loureiro-Monte Novo e respectivo Bloco de Rega 

(7.629 ha).  

Elaboração do estudo técnico e económico comparativo de soluções 

técnicas para o fornecimento de água, em baixa pressão, aos blocos de 

rega 1.1 (2.311 ha) e 3 (1.291 ha). Elaboração do PE das redes 

secundárias de rega e dos reservatórios. Assistência Técnica. 
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Quadro 1.1 – Cronologia dos principais acontecimentos que influenciaram o percurso profissional. A azul, os pontos que 
descrevem alguns aspetos do percurso profissional e outros relacionados com o EFMA 

Data Acontecimentos Principais funções 

2005 Projecto de Execução da Estação Elevatória e 

Circuito Hidráulico do Pedrógão (5.083 ha). 

Elaboração do EP e PE da EE Principal de Pedrógão, conduta elevatória, 

EE´s de Pedrógão 1 e 3, reservatório de Pedrógão, redes secundárias de 

rega e rede viária. Assistência Técnica. 

2005 Projecto de Execução do Adutor Brinches-Enxoé 

e Respectivo Bloco de Rega (5.009 ha). 

Elaboração do EP e PE da barragem da Laje, da estação elevatória da 

Laje, da mini-hídrica de Serpa, da rede primária de adução, das redes de 

rega e da rede viária. Assistência Técnica. 

2006 Projecto de Execução do Circuito Hidráulico de S. 

Matias (5.863 ha). 

Elaboração do EP e PE do adutor primário, da estação elevatória das 

Almeidas, de duas estações de filtração, das redes secundárias de rega, da 

rede viária e do sistema de automatização e telegestão. 

2008 Projecto de Execução e Estudo de Impacte 

Ambiental dos Blocos de Rega de Ervidel 

(8.063 ha). 

Coordenação do EP e PE da tomada de água na barragem do Penedrão, 

da EE do Penedrão, do reservatório de regulação, das redes de rega e da 

rede viária. Assistência Técnica. 

2008 Projecto de Execução e Estudo de Impacte 

Ambiental Adutor Caliços-Moura e Respectivos 

Blocos de Rega (1.664 ha). 

Elaboração do EP dos blocos de rega em pressão, da barragem de 

Brinches e das EE´s da Horta da Vargem e de Caliços. Elaboração do PE 

da estação de filtração e da rede viária. 

2009 Chefe do Núcleo de Agronomia do Serviço de 

Recursos Naturais e Equipamentos da COBA 

Chefe do núcleo constituído por engenheiros agrónomos e de ambiente e 

de desenhadores. 

2009 Projecto de Execução e Estudo de Impacte 

Ambiental do Circuito Hidráulico de Baleizão-

Quintos e Respectivo Bloco de Rega (7.994 ha).  

Elaboração do EP e PE da rede primária de adução, da EE do Estácio, do 

reservatório de regulação, das redes de rega dos Blocos 1 e 2, da rede 

viária e do sistema de automatização e telegestão. Em fase de 

acompanhamento das obras. 

1999 a 

2014 

Assistência Técnica Assistência técnica e acompanhamento das obras dos vários projetos 

desenvolvidos para o EFMA. 

Face à influência que o EFMA teve no meu percurso profissional, o presente relatório é principalmente desenvolvido em redor 

dos estudos e projetos efetuados para aquele empreendimento. 

2. EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA 

2.1. Breve historial 

Tal como se pode constatar pelo quadro anterior, a minha carreira profissional iniciou-se sensivelmente com os primeiros estudos 

de planeamento que levaram à aprovação em Bruxelas do EFMA e, posteriormente, entre 1998 e 2014, no desenvolvimento de 

estudos, projetos e no acompanhamento das obras. Assim, no presente relatório, darei especial destaque ao trabalho que 

desenvolvi para o EFMA, desde a sua fase inicial de planeamento geral de infra-estruturas hidráulicas de armazenamento, 

elevação e adução (1990 a 1996), até à elaboração de estudos e projetos de blocos de rega (1997 a 2014) e ao 

acompanhamento das obras. 

Os estudos sobre a região do Alqueva datam de 1884, tendo-se realizado a “Memória à cerca do Aproveitamento de Águas no 

Alentejo, elaborada por uma comissão de engenheiros, sendo relator Almeida D´Eça”. Em 1898, a Direcção de Hidráulica 

Agrícola e Fluvial da Direcção-Geral de Obras Públicas e Minas prestava informação a Sua Excelência o Ministro do Reino sobre 

um pedido de licença para estudos, para o aproveitamento da energia no rio Ardila, com a barragem no sítio do Alvarinho e a 

rega de 800 ha. 



 

5 

 

Em 1922, procedeu-se à transferência da concessão da água do rio Guadiana para a firma Henry Burnay e Cª, tendo-se seguido 

a transferência para o Banco Burnay. Este plano previa o aproveitamento da água em três escalões, respetivamente, em Barbosa 

(barragem de 21 m de altura), Quintos (barragem de 30 m de altura) e Pulo do Lobo (barragem de 18 m de altura) e, ainda, a 

constituição de albufeiras de armazenamento de 200 hm3 no rio Degebe, no local de Alqueva (barragem de 67 m de altura). 

A União Eléctrica Portuguesa apresentou em 1941, 1944 e 1947 pedidos de licença para estudos, com vista à obtenção de 

eventual concessão da energia da água, onde se considerava a construção de três barragens no Guadiana. Neste esquema não 

se considerava a albufeira de Alqueva no Degebe e não contemplava a rega. Em 1954, o Despacho do Ministro das Obras 

Públicas, Arantes e Oliveira, impôs um objetivo à DGSH de formular um plano de rega, onde fosse promovido o esclarecimento 

sobre a valorização pela rega da região alentejana. O Plano de Rega do Alentejo foi elaborado em 1957, tendo-se previsto a 

construção, nas proximidades de Alqueva, da barragem e central da Barbosa (DGSH). É neste plano que se passou a considerar 

o aproveitamento hidráulico para fins múltiplos da bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

O Decreto Lei 44693, de 1962, estabelece as fases para a execução pela DGSH dos empreendimentos do Divor, Caia, Mira, Alto 

Sado e Odivelas. O Plano de Rega do Alentejo prevê o aproveitamento em regadio de cerca de 170.000 ha de terras. Neste 

plano, incluíram-se os inventários hidrológicos e os esquemas básicos de aproveitamento da quase totalidade das linhas de água 

alentejanas, com a criação de 23 albufeiras interligadas por sistema de canais que conjugam os respetivos recursos hídricos com 

os das bacias dos rios Tejo e Guadiana. A 1ª Fase deste plano foi iniciado em 1963 e abrange as obras que proporcionam o 

regadio de cerca de 32.000 ha distribuindo-se pelos seguintes aproveitamentos: Ribeira do Divor (488 ha); Rio Caia (7.400 ha); 

Ribeira do Roxo (1ª fase – 4.960 ha); Rio Mira (12.000 ha); Alto Sado (3.700 ha) e Ribeira de Odivelas (1ª fase – 3.800 ha); Fonte 

Serne (310 ha); Odivelas (2ª fase – 3.500 ha) e Vigia (1.210 ha) – ver Anexo 2 (Plano de Rega do Alentejo, 1976). 

No final do ano de 1975, foi decidido iniciar os trabalhos de construção da barragem de Alqueva, logo interrompidos em 1979, por 

decisão ministerial, por se duvidar dos benefícios económicos. A dimensão e complexidade do Empreendimento levou à 

elaboração, desde então, de uma vasta gama de estudos, com o objetivo de melhor definir as condições técnico-económicas, 

sem esquecer a componente social. 

Em 1982 foi apresentado o Relatório sobre a reinstalação de Aldeia da Luz e, em 1983, foram propostas as ações 

compensatórias nos concelhos de Moura, Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz (CCRA). Em 1985, foi assinado, pelo Estado 

e pela EDP-EP, o “Protocolo para o Aproveitamento de Fins Múltiplos de Alqueva”, o que levou a reativação da equipa do projeto. 

Esta iniciou uma revisão da documentação existente e apresentou um Plano de Investimentos e um Programa de Trabalhos que 

previa o arranque em Janeiro de 1987 e o lançamento da obra principal em Março de 1988. Em 1985, a HP elaborou o 

“Aproveitamento Hidroagrícola de Alqueva. Estudo da Mais Valia Agrícola”, para o Gabinete Coordenador de Alqueva. 

Em 1988, a HP elaborou para a DGRN o estudo “Aproveitamento Hidráulico do Alqueva. Estimativa de Custo das Infra-Estruturas 

Primárias de Rega”. Neste estudo analisaram-se as infra-estruturas de rega, na parte relativa a redes de adução e grande 

distribuição e origens de água para as secundárias para rega, individualmente para os Sistemas do Baixo e Alto Alentejo e do 

Ardila. Elaborou-se ainda “os estudos de base destinados a uma primeira análise técnico-económica das possíveis soluções 

alternativas para as infra-estruturas primárias de rega com origem no aproveitamento hidráulico de Alqueva”. 

A HP, em 1989, apresentou a “Atualização e Complemento do Estudo Inerente à Determinação da Mais Valia Agrícola Provocada 

Pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Alqueva”. Este estudo teve por objetivo a rega de uma área de cerca 174.279 ha 

delimitado pelo Gabinete Coordenador do Alqueva. As principais conclusões a retirar deste estudo foram: 1) “para as áreas 

beneficiadas e os custos de investimento previstos, a sua viabilidade futura estará dependente, em última análise, da 

comparticipação do FEOGA no financiamento a fundo perdido da componente agrícola do projeto.”; 2) “...de todas as variantes 

consideradas só aquela que se refere a uma redução da área beneficiada à que se localiza no Baixo Alentejo e ao não 

pagamento da barragem por parte da componente agrícola do projeto, é a que apresenta uma TIRE ligeiramente superior a 8% “. 

No quadro da assistência técnica estabelecida no Programa de Desenvolvimento Regional, a Divisão de Desenvolvimento 

Regional da Comissão Europeia decidiu promover, em 1992, a realização do “Estudo de Avaliação Global”, destinado a avaliar a 

decisão de investimento no Projeto, tendo concordado em co-financiar o projeto se o Estudo se revelasse favorável para o 

desenvolvimento regional do Alentejo. Este estudo considerou os vários fatores endógenos determinantes do desenvolvimento 

futuro da região (solos, recursos hídricos, sistemas culturais, recursos energéticos, necessidade de água) e analisou a viabilidade 
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económica e financeira do projeto relativamente a várias alternativas de área agrícola. A principal finalidade deste estudo 

consistia em facultar aos decisores um conjunto de alternativas e fundamentar tecnicamente a decisão de regar ou não o Alentejo 

(HP, Tractebel, SEIA, 1992). As áreas de rega a beneficiar variavam entre 110.000 ha e 200.000 ha. O Governo, na sequência 

deste estudo, tomou a decisão de promover a implantação deste empreendimento (1993), tendo selecionando a beneficiação de 

110.000 ha. 

A Comissão Instaladora da Empresa do Alqueva (CIEA) solicitou à HP, em 1994, a revisão da Análise Custos-Benefícios 

constante do Estudo de Avaliação Global do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (1992). Em relação ao estudo de 

1992, as principais diferenças incidem nos cenários de ocupação cultural na situação futura com projeto e algumas retificações 

nas caraterísticas das infra-estruturas de rega e nos respetivos custos. Como nota final deste estudo, a HP conclui - “A 

quantificação dos benefícios indiretos relativos à criação de postos de trabalho e à valorização fundiária conduz a uma taxa 

interna de rendibilidade (11,4%) praticamente coincidente com a que decorre do Estudo de Avaliação Global para uma taxa de 

comparticipação global a fundo perdido de 60% e intangíveis da ordem de 25% dos investimentos e dos rendimentos gerados 

pelo empreendimento.” 

Em 1995-96, foi realizado pela HP o Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA. Após a criação da EDIA, os trabalhos de 

construção da barragem iniciaram-se em 1995, tendo-se iniciado as obras de betonagem da barragem em 1998. 

2.2. Planeamento Geral do Empreendimento 

O estudo da mais valia agrícola do aproveitamento hidroagrícola do Alqueva (1989) teve por objetivo a rega de uma área de 

cerca de 174.279 ha que foi delimitada pelo Gabinete Coordenador do Alqueva. O sistema primário, estudado pela DGRN, 

permitia o transporte de água para a rega, para o abastecimento urbano e industrial e para o fornecimento de água a oito 

aproveitamentos autónomos – Divor, Monte Novo, Vigia, Minutos (2ª fase), Alvito, Odivelas, Roxo e Monte da Rocha. 

No Plano de Rega do Alentejo, as áreas a beneficiar pelo regadio, distribuíam-se pelas bacias hidrográficas dos rios Tejo, Sado, 

Guadiana e Mira. Nesta zona, além de inúmeras albufeiras já instaladas no Alentejo, foram criadas albufeiras de alguma 

dimensão nas bacias hidrográficas do Sado, Tejo e Guadiana (a maioria destas albufeiras foram planeadas para serem 

integradas nos circuitos hidráulicos alimentados por Alqueva). Para esta área foram, entretanto, planeadas outras albufeiras no 

âmbito deste empreendimento. Este conjunto de barragens permitia aproveitar os recursos hídricos gerados nas bacias 

hidrográficas próprias e, em virtude de serem integradas no sistema de Alqueva, disporem ainda de recursos acrescidos e com a 

garantia de água, a partir do Guadiana, sempre que necessário. Um dos principais objetivos deste plano consistia em procurar 

aproveitar, em primeiro lugar, os recursos hidráulicos próprios da região, na medida da viabilidade técnica e económica deste 

aproveitamento. 

De acordo com o sistema de adução de água pré-dimensionado naquele plano, a água destinada ao sistema adutor da margem 

direita do Guadiana, seria elevada diretamente da albufeira de Alqueva, através de uma central de bombagem, para a albufeira 

de Álamos, que funcionaria como reservatório de regularização. Desta albufeira, a água seria derivada, por gravidade, para a 

albufeira do Loureiro, de onde se iniciavam os sistemas do Alto e Baixo Alentejo. A derivação da água para rega dos solos 

situados na margem esquerda do Guadiana (Bloco do Ardila) – seria efetuada diretamente a partir da albufeira de Alqueva, sendo 

aduzida desde esta albufeira até à albufeira de Brenhas através de um sifão e daqui bombeada para as áreas de rega – ver 

Anexo 2. 

Na HP, foram desenvolvidos diversos estudos, tendo por base este Plano de Rega do Alentejo, destacando-se o Estudo da Mais 

Valia Agrícola (1989), o Estudo de Avaliação Global do Projeto (1992) e o Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA (1996). Os 

estudos de 1992 e 1996, em que participei inserido numa extensa equipa de trabalho e que levaram à aprovação em Bruxelas do 

EFMA, eram constituídos por várias componentes, das quais se destacam: Definição de Cenários para o Desenvolvimento e 

Definição de Alternativas; Avaliação Económica do Empreendimento; Avaliação de Impactes Sócio-Económicos; e Avaliação de 

Impactes Ambientais. 
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2.2.1. Estudos de rega e drenagem 

No que se refere aos estudos de rega, e nos quais participei no início da minha atividade profissional na HP, tiveram por principal 

objetivo a definição das áreas, à escala 1:25.000, onde se previa ser mais aconselhável a rega por gravidade ou por aspersão, 

tomando essencialmente como fatores determinantes o declive e a erodibilidade dos solos. Nestes estudos foram igualmente 

calculadas as dotações úteis e para cada uma das áreas climáticas, as necessidades hídricas médias, mensais e anuais, de cada 

uma das culturas e dos sistemas culturais propostos. 

No que se refere aos sistemas de rega, foram analisados os fatores mais importantes, com destaque para o relevo, os riscos de 

erosão e as culturas. Com base nesses fatores, foram estabelecidos critérios definidores dos sistemas de rega que conduziram a 

uma delimitação cartográfica das zonas afetas a cada um dos sistemas. 

Nestes estudos, o fator relevo assumiu um papel fundamental na seleção dos sistemas e métodos de rega propostos para cada 

caso concreto, uma vez que dele dependem não só, do ponto de vista técnico-cultural, todos os condicionalismos ligados a uma 

eficaz utilização da água de rega, como também, num sentido patrimonial, toda a problemática que envolve a defesa e a 

conservação do solo agrícola. De um modo geral, as dificuldades de adaptação ao regadio por gravidade crescem com o 

declive1. A partir de certo limite permissível deste fator – dependente de outros condicionalismos do meio e do tipo de utilização 

da terra previsto – a rega por aspersão passa a impor-se como a solução técnica e economicamente mais viável, ainda que o 

fator humano possa fazer variar o posicionamento desse limite. Assim, naquele estudo, foram estabelecidos grupos ou classes de 

declive. 

No que se refere aos riscos de erosão, foram analisadas a erodibilidade de cada solo (atribuídas pelo SROA). Do cruzamento 

desses grupos de erodibilidade com os grupos de declives definiram-se os riscos de erosão, que variavam entre 1 (nulos) e 5 

(muito elevados). Os riscos de erosão dependem de outros fatores, para além da erodibilidade do solo e do declive (microrelevo, 

comprimento das encostas e cobertura vegetal, etc.), que não foram consideradas naqueles estudos. 

Na seleção do sistema de rega a preconizar para cada caso concreto, outros fatores ligados aos solos foram analisados, como a 

espessura efetiva dos solos, a natureza e a profundidade de camadas limitantes no seu perfil, a textura, a macro e a 

microestrutura e seus graus de estabilidade à água, a taxa de permeabilidade a diferentes níveis do perfil e a capacidade de água 

utilizável. 

No estudo da Mais Valia Agrícola (HP, 1989) para a seleção dos sistemas de rega, foi tomado em consideração que o sistema 

por gravidade possuía um carácter preferencial. Este princípio decorre de instruções superiores que partiam do pressuposto que 

os investimentos públicos resultariam menos avultados do que no caso da rega por aspersão2, sistema este que ficaria reservado 

para aquelas situações em que, por imperativos de ordem técnica ou técnica-cultural, a sua escolha fosse tida como preferível. 

Na altura, foi alertado que este princípio poderia pecar pela forma um tanto restrita como encarava o problema económico e que 

nos estudos seguintes deveria ser novamente analisado. Na fase final foi apresentada uma Carta dos Sistemas de Rega à escala 

1:25000. As áreas totais a beneficiar apuradas eram de 174.279 ha (rega por gravidade - 118.762 ha e rega por aspersão - 

55.517 ha). 

A metodologia utilizada no cálculo dos balanços hídricos para várias culturas consistiu na determinação da evapotranspiração 

potencial a partir do método de Penman3, com base nas variáveis climatológicas para o período de 1931/1960 e para as estações 

meteorológicas de Beja e Évora. As dotações de rega foram calculadas por um método simplista. Saliente-se que o estudo foi 

efetuado para as “Famílias” de solos mais representativas do aproveitamento. 

2.2.2. Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA 

O Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA, no qual participei na HP, foi desenvolvido entre abril de 1994 e março de 1996 e 

tinha como pressupostos base o fornecimento de água em pressão, a cerca de 70% da área a beneficiar, com um caudal de 

                                                   
1 De acordo com aquele estudo “Regarão pelo sistema de gravidade todas as áreas perimetrais com declives não superiores a 5% (classes de declive D1 e D2), 

com exceção daquelas cujos solos se encontrem incluídos na “Ordem” dos Barros e em duas “Famílias” relativamente afins (Para-Barros) daquela unidade 
taxonómica – Pc´e Vc´- englobadas já na “Ordem” dos solos Calcários; e regarão por aspersão, em princípio, todas as áreas com declives médios superiores a 
5% (classe de declives D3 e D4) e, bem assim, aquelas que, independentemente do declive, foram salvaguardadas no critério anterior…”. 
2 Redução nos custos de investimento com as estações elevatórias secundárias e respetivas redes de distribuição e aproximação à parcela.  
3 Metodologia então utilizada pelas entidades oficiais, CNROA, e que foi indicada para utilização nos estudos realizados pela HP, em 1989. 
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dimensionamento de 1,5 L/(s.ha) e, por gravidade, a cerca de 30%, com um caudal de 1,9 L/(s.ha). Relativamente aos estudos 

anteriores, foi invertida a decisão de beneficiar a maior parte da área por gravidade e a beneficiação com pressão passou a 

representar cerca de 70% da área total. 

A rede secundária era pressurizada através de estações elevatórias que se localizavam junto da rede primária. Estas infra-

estruturas efetuavam a bombagem para reservatórios elevados (de regulação), a partir dos quais a água era distribuída ao bloco 

de rega. Neste tipo de sistema hidráulico, não eram utilizados reservatórios de regularização à entrada dos blocos de rega. 

Naquele estudo, participei numa equipa de trabalho da HP, onde foram efetuadas a caraterização geomorfológica e climática da 

região, a caraterização dos recursos naturais, a determinação das necessidades de água e a definição de cenários para as infra-

estruturas primárias de armazenamento, elevação e adução e o seu dimensionamento. 

No que respeita aos solos e sua aptidão ao regadio, foram tomadas posições definitivas sobre áreas a excluir ou a preservar por 

razões ambientais, já que estas condicionam fortemente a configuração das manchas efetivamente a regar e, consequentemente, 

interferem no traçado e no dimensionamento dos sistemas hidráulicos. 

Os documentos de trabalho e os relatórios apresentados no decurso deste estudo foram analisados por um Consórcio de 

Empresas (COBA, Hidroprojecto e ProSistemas) que prestaram assessoria à EDIA. 

A conceção prevista no Estudo Prévio para o EFMA admitiu a rega da ordem dos 112.000 hectares. No que se refere às origens 

de água principais, foram consideradas duas no rio Guadiana - Alqueva e Pedrógão. O Sistema Global de Rega foi dividido em 3 

sub-sistemas: Alqueva, Pedrógão e Ardila. As principais infra-estruturas descritas seguidamente mantiveram-se praticamente 

idênticas às projetadas posteriormente e que entretanto foram construídas. 

Naquele estudo, o sub-sistema Alqueva permitia a rega de 70.950 ha, dos quais 63.250 ha constituíam o bloco do Baixo 

Alentejo e 7.700 ha, correspondiam ao bloco de Évora. O projeto do sistema de rega deste último bloco, do qual, na COBA, fui 

chefe de projeto, foi objeto do Concurso Público Internacional nº 17/98, lançado pela EDIA, em 21 de dezembro de 1998.  

Na sua área de implantação já tinham sido executadas algumas obras hidráulicas enquadradas no Plano de Rega do Alentejo, 

dimensionadas a contar com a adução proveniente de Alqueva, nomeadamente a barragem de Alvito, situada nas cabeceiras da 

ribeira de Odivelas, a barragem de Odivelas, construída na mesma linha de água, perto da povoação de Odivelas, e a barragem 

do Roxo nas cabeceiras da ribeira do mesmo nome, constituindo o extremo sul da área de influência do sub-sistema. 

Naquele estudo foram consideradas como infra-estruturas principais: o Circuito Alqueva-Álamos, a Barragem do Loureiro, o Troço 

de Ligação Loureiro-Alvito, a Barragem de Barras, a Barragem do Pisão, a Barragem de Alfundão e a Barragem do Penedrão. 

Em termos muito sumários, o esquema de adução era composto por um adutor principal que tinha origem num dos braços da 

albufeira de Alqueva, e que se desenvolvia até à albufeira do Roxo. Ao longo do seu percurso, o adutor dividia-se em vários 

ramos que interligavam a outras albufeiras e diretamente a perímetros de rega (ver Figura 2.1). 

Toda a água era bombeada na estação elevatória de Alqueva/Álamos (caudal total de 56 m3/s), origem do sub-sistema, seguindo 

para Alvito, via barragens dos Álamos (3 barragens de aterro), com o NPA à cota (231,50) e com uma capacidade de 

armazenamento total de 27 hm3. Dos Álamos a água seguia para a barragem do Loureiro, com o NPA à cota (222,00) e com uma 

capacidade de armazenamento total de 10,3 hm3. Desta última barragem, partia um canal em direção a Norte (caudal de 

dimensionamento de 9,4 m3/s), que alimentava o bloco de Évora, ligando a albufeira do Loureiro à já existente albufeira do Monte 

Novo (NPA à cota (199), capacidade de armazenamento de 15,3 hm3), no rio Degebe. 

Os caudais aduzidos à albufeira de Alvito, com o NPA à cota (197,50) e capacidade de armazenamento total de 132,5 hm3, 

serviam para alimentar: o canal de adução de água para a albufeira de Barras (NPA à cota (130,00) e capacidade de 

armazenamento total de 10,5  hm3) que, por sua vez, alimentava Vale de Gaio (NPA à cota (40,50) e capacidade de 

armazenamento total de 63,0 hm3), no rio Xarrama e o Canal Adutor Geral que se encaminhava para Sul, até à barragem do 

Pisão (NPA à cota (160,00) e capacidade de armazenamento total de 15,0 hm3). 
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A partir do canal Alvito-Pisão era, também, feita a adução à barragem do Alfundão, com o NPA à cota (130,00) e capacidade de 

armazenamento total de 6,4 hm3, quer através de um canal de derivação, quer indiretamente a partir da albufeira do Pisão. Desta 

albufeira, o Canal Adutor Geral seguia para o Sul, em direção à albufeira do Penedrão (NPA à cota (170,00) e capacidade de 

armazenamento total de 6,2 hm3), terminando na albufeira do Roxo (NPA à cota (136,00) e capacidade de armazenamento total 

de 96,3 hm3). A albufeira do Roxo era reforçada com caudais para alimentar a 2ª Fase do Roxo, para o reforço do sistema então 

existente que possuí, em alguns anos, graves problemas de disponibilidade de água para rega e abastecimento urbano, e 

também, para reforçar os aproveitamentos do Sado-Superior e o Pólo Industrial de Sines. 

No sub-sistema Alqueva/Alto Alentejo, previu-se a construção de cerca de 46 km de canais principais, 2 estações elevatórias 

principais e 15 estações elevatórias secundárias (potência total instalada – 8,5 MW). No que se refere ao sub-sistema 

Alqueva/Baixo Alentejo previu-se a construção de cerca de 288 km de canais, 10 estações elevatórias principais, 98 estações 

elevatórias secundárias (potência total instalada – 210 MW) e 6 centrais hidroelétricas. 

No sub-sistema Pedrógão, previu-se a beneficiação de 30.030 ha, distribuídos pelas zonas da Vidigueira (a Sul), Cuba e Beja 

(até Quintos), sendo a água necessária à rega bombeada por uma grande estação de bombagem a partir do regolfo, criado pelo 

açude do Pedrógão (atual estação elevatória principal de Pedrógão, margem direita). 

Nos últimos estudos efetuados para a EDIA, foram reequacionadas algumas das caraterísticas deste sub-sistema e revistas as 

soluções encontradas para os seus circuitos hidráulicos, pois constatou-se que, nos últimos anos, alteraram-se os cenários da 

ocupação cultural, as tecnologias de regadio e a infra-estruturação dos terrenos. Para além disso, foram entretanto considerados 

novos condicionamentos ambientais (exemplo: ZPE de Cuba-Piçarras), novas regras de exploração e, ainda, foram integradas 

áreas marginais ao Guadiana (servidas por captações diretas no troço do Guadiana) e outras áreas limítrofes aos blocos iniciais. 

Na delimitação da área final, teve-se em especial atenção os encargos energéticos associados. Saliente-se que, de acordo com 

os últimos projetos este sub-sistema irá beneficiar uma área de cerca de 24.887 ha (ver Anexo 5). 

Para o sub-sistema do Ardila, situado na margem esquerda do Guadiana, foram estudadas e apresentadas quatro alternativas, 

sendo que nas duas primeiras a bombagem era efetuada a partir da albufeira de Pedrógão e, nas outras duas, a água era 

aduzida a partir de Alqueva através de um túnel até à albufeira de Brenhas. As áreas a beneficiar nas 4 alternativas eram de 

cerca de 10.880 ha e 28.950 ha. A utilização da albufeira de Brenhas, além da construção da barragem do mesmo nome, 

obrigava à construção do túnel para ligar este reservatório à albufeira de Alqueva. Esta ligação por túnel possuía um custo muito 

elevado, requerendo a ponderação de muitos fatores para uma tomada de decisão. Naquele estudo, deu-se preferência à 

beneficiação de 10.880 ha, cuja origem de água é a albufeira de Pedrógão. 

Posteriormente, no Estudo Prévio de Caliços-Moura, entregue em 2009 (COBA/ProSistemas), voltou a analisar-se a viabilidade 

de construção da barragem de Brenhas, mas como reservatório intercalar de regularização. Os estudos efetuados de prospeção 

geológica e geotécnica concluíram que os calcários que ocorrem na zona do eixo da barragem são afetados por algares com 

permeabilidade muito elevada, inviabilizando a execução de cortinas de injeção. Nos eixos alternativos para a barragem 

estudados também se detetaram este tipo de formações. Por outro lado, naquele estudo verificou-se que poderiam existir 

igualmente perdas significativas de água através de algares existentes na bacia hidrográfica em zonas de calcário não 

metamorfizado. Deste modo, e após os estudos efetuados (incluindo prospeção geológica-geotécnica), decidiu-se não construir a 

barragem de Brenhas. 

Na Figura 2.1 podem observar-se as manchas de rega beneficiadas pelos 3 sub-sistemas e as infra-estruturas primárias de 

armazenamento, elevação e adução, resultantes do Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA. Tal como referi, nestes estudos 

participei na delimitação das áreas de rega, na determinação dos caudais de adução e da capacidade das albufeiras e no 

dimensionamento e custos das infra-estruturas. 
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Figura 2.1 – Áreas beneficiadas no Estudo Prévio do Sistema Global do EFMA e infra-estruturas primárias (Fonte: EDIA). 

Naquele Estudo Prévio, foram delineadas as principais diretrizes do Empreendimento, mas existia ainda muito trabalho a 

desenvolver, nomeadamente no que se referia à delimitação mais pormenorizada das áreas a regar e sua localização 

planimétrica e altimétrica, à pormenorização dos sistemas hidráulicos, à aferição das necessidades hídricas, aos sistemas de 

distribuição e de rega na parcela, à produção de energia e a outros condicionamentos (ex: ambientais). 

Saliente-se, no entanto, que a elaboração deste estudo foi efetuada na década de 90, com meios informáticos, de cálculo, de 

desenho e tecnológicos muito diferentes dos atuais. 

Antes da elaboração dos projetos de pormenorização, a EDIA contratou a produção de ortofotomapas4 e de um sistema de 

informação geográfica contendo, para a área do empreendimento, o cadastro geométrico, a altimetria e as principais infra-

estruturas5. Após a sua execução, e, tendo-se anteriormente delimitado a área potencial a beneficiar com regadio e identificado 

as principais infra-estruturas primárias a serem construídas, a EDIA, desde 1998, efetuou o lançamento escalonado de 

concursos, tanto de infra-estruturas primárias, como de infra-estruturas secundárias pertencentes a blocos de rega. 

O primeiro bloco de rega lançado a concurso pela EDIA foi o da Infra-estrutura 12 (1998)6, no qual participei como chefe de 

projeto no Anteprojeto Detalhado, na Assistência Técnica Normal e Especial da 1ª Fase e na Assessoria Técnica e Projeto de 

Execução da 2ª Fase da Conceção-Construção. A decisão de se ter selecionado para construção este bloco de rega deveu-se ao 

                                                   
4 Imagens produzidas com base em voo de 1995. 
5 Estes elementos serviram de base para os estudos iniciais efetuados nos blocos de rega. 
6 Ver Fotos 1 a 18 do Anexo 3.1. 
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facto de que, numa primeira fase, a sua beneficiação não necessitaria de água proveniente de Alqueva ou de Pedrógão, pois a 

origem de água deste bloco seria a barragem de Odivelas7. 

Nos restantes concursos lançados pela EDIA, fui chefe de projeto pela COBA e Coordenador de Consórcios entretanto formados. 

No Capítulo 3, apresentam-se as principais metodologias que foram utilizadas na elaboração de estudos e projetos de infra-

estruturas hidráulicas de armazenamento, elevação, adução e distribuição, assim como as suas principais caraterísticas. 

3. ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA 

3.1. Considerações gerais 

Os investimentos de natureza pública ou privada com vista à rega e ao enxugo e drenagem designam-se, em Portugal, de 

empreendimentos hidroagrícolas. Para se obter este objetivo, devem ser efetuados estudos e projetos de forma a serem 

construídas as infra-estruturas e a consequente entrada em funcionamento e exploração. Neste processo destacam-se três fases 

distintas: a conceção, a construção e a exploração. 

Numa determinada obra, temos os seguintes intervenientes: o dono de obra, o autor do projeto, o revisor, o construtor e o fiscal. 

As responsabilidades do projetista consistem na elaboração dos estudos e projetos e de prestar a assistência técnica ao dono de 

obra, desde a fase de concurso para empreitada, até à conclusão da obra e sua entrada em funcionamento. 

As várias fases constituintes dos estudos e projetos podem ser as seguintes: programa preliminar, programa base, estudo prévio, 

projeto base ou anteprojeto e projeto de execução. Saliente-se que algumas destas fases podem ser anuladas de acordo com 

instruções do dono de obra. No que se refere ao projeto de execução, este deverá ser constituído por: memória descritiva, peças 

desenhadas, medições, caderno de encargos, lista de preços e orçamento. Para além deste, devem ainda ser efetuados o plano 

de segurança e saúde e compilação técnica e o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. Nos 

projetos entregues aos donos de obra têm sido igualmente efetuados o projeto de indemnização e expropriação e o SIG. A 

assistência técnica é um dever do projetista ao dono de obra e que engloba a apreciação das propostas dos empreiteiros e o 

acompanhamento da obra (ver Ponto 3.4). 

Neste tipo de projetos hidroagrícolas com inúmeras infra-estruturas hidráulicas, concorrem vários especialistas de engenharia e 

de agro-socio-economia, pelo que é indispensável uma correta gestão atempada de todas estas especialidades. 

Face à importância que os estudos e projetos efetuados para o EFMA tiveram no desenrolar da minha carreira, farei uma breve 

apresentação e análise das várias vertentes analisadas, nomeadamente metodologias utilizadas nas várias fases, tendo por base 

um ou mais projetos entregues e cujas obras se encontram construídas e em exploração, ou ainda, em fase de construção. 

O EFMA constitui um dos principais investimentos infra-estruturantes de desenvolvimento regional efetuados na região do 

Alentejo.  

Uma das principais finalidades deste empreendimento para a região, é a alteração do modelo cultural da agricultura alentejana, 

com a substituição progressiva das produções de sequeiro, por culturas de regadio, com garantia de partida de melhores índices 

de produtividade e rentabilidade. A estas finalidades têm ainda de se acrescentar outras, também com alguma importância para a 

região alentejana, destacando-se entre elas a correção e regularização dos caudais de cheia da bacia hidrográfica do Guadiana, 

a garantia de um caudal ecológico mínimo, a possibilidade de desenvolvimento do setor secundário regional, com criação de 

agro-indústrias, e desenvolvimento de atividades conexas de apoio, a possibilidade de fomento de piscicultura e aquacultura e a 

promoção de atividades turísticas na zona de influência da albufeira. Outras finalidades também importantes são os efeitos 

favoráveis a nível de hidrogeologia, com recarga dos níveis freáticos do subsolo, a valorização fundiária dos terrenos 

beneficiáveis e o melhoramento da rede viária, com alteração de traçados e construção de novas pontes e principalmente, a 

melhoria do nível de vida da população alentejana a curto e médio prazo, com a criação de empregos naquela região, ligados 

direta ou indiretamente à construção ou exploração deste empreendimento. 

                                                   
7 Numa fase posterior de “cruzeiro”, as afluências naturais da albufeira de Odivelas localizada na ribeira de Odivelas e integrada no EFMA, é reforçada através da 

adução proveniente da albufeira de Alqueva. Atualmente este reforço de água já é efetuado. 
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3.2. Estudos e projetos efetuados para o EFMA 

No Quadro 3.1, apresenta-se a listagem de projetos efetuados para o EFMA, onde se pode observar a área dos aproveitamentos 

hidroagrícolas, a estimativa de custo total das obras e por hectare e as datas de início e fim dos estudos e projetos e da 

assistência técnica. Na Figura 3.1, apresentam-se as áreas referentes aos projetos em que a COBA participou na sua elaboração 

e dos quais exerci a função de chefe de projeto e de coordenador de Consórcio, sempre que a COBA foi líder de Consórcio. A 

área total projetada para o EFMA foi de cerca de 47.125 ha e a estimativa de orçamento total das obras é da ordem dos 

574.000.000 euros. 

Quadro 3.1 – Estudos e Projetos executados para o EFMA 

 

  

Figura 3.1 – Estudos e projetos executados pela COBA para o EFMA (Fonte: EDIA) 
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A área projetada de aproveitamentos hidroagrícolas que não pertencem ao EFMA e que exerci a chefia de projeto ronda os 

20.743 ha (nesta área não estão contabilizadas as áreas beneficiadas pelos blocos de rega projetados no âmbito de reabilitações 

e modernizações de perímetros hidroagrícolas e outras incluídas em planos e pareceres – ver Capítulos 4, 5 e 6). 

3.3. Estudos Prévios 

A EDIA lançou a partir de 1997/98 uma série de concursos de estudos e projetos de infra-estruturas primárias e secundárias. 

Após adjudicação de um dado projeto, e na sua fase inicial, são geralmente executados, ao nível de Estudo Prévio, uma série de 

estudos técnico, económicos e ambientais comparativos, salientando-se os seguintes (exemplo retirado do Estudo Prévio 

efetuado para o Circuito Hidráulico de Pedrógão8): 

I. Caraterização e análise da situação de referência: a) Meio físico - clima, geologia e geomorfologia, recursos hídricos, 

solos e aptidão para o regadio; b) Meio rural - caraterização socio-económica, estrutura da propriedade e ocupação 

cultural. 

II. Caraterização das infra-estruturas existentes - infra-estruturas de rega e de abastecimento urbano e redes de drenagem, 

viária e elétrica. 

III. Modelos de ocupação cultural futuros e tecnologias de rega. 

IV. Necessidades de água para rega e para abastecimento urbano e industrial. 

V. Caudais específicos de dimensionamento e pressões de serviço: a) Critérios gerais de dimensionamento das redes de 

rega; b) Tipo de sistema de distribuição (em baixa ou alta pressão); c) Horários de rega; d) Caudais fictícios contínuos e 

caudais específicos; e) Classes de bocas de rega; f) Pressões de serviço. 

VI. Delimitação da área a beneficiar - é geralmente efetuado um estudo técnico, económico e ambiental comparativo entre a 

solução proposta no Caderno de Encargos (CE) e soluções alternativas. 

VII. Estudo comparativo de soluções técnicas alternativas para o sistema primário: a) Otimização das infra-estruturas 

hidráulicas primárias com a utilização do Modelo de simulação SIMOP - cálculo dos caudais de dimensionamento dos 

adutores e capacidade de armazenamento das barragens e reservatórios; b) Dimensionamento de barragens (estudos 

geológico-geotécnicos, localização do eixo, estudos hidrológicos e hidráulicos, definição e implantação da barragem e 

estruturas hidráulicas); c) Dimensionamento de reservatórios de regularização - caraterização geral das obras, tipo de 

revestimento, órgãos e equipamentos de manobra, segurança e exploração; d) Dimensionamento do sistema primário de 

adução - traçado e implantação dos sistemas de adução e dimensionamento e otimização das infra-estruturas, 

nomeadamente de descarregadores de segurança, descargas de fundo, sistemas de regulação e derivação, etc.; e) 

Dimensionamento de estações elevatórias primárias; f) Dimensionamento de centrais hidroelétricas. 

No projeto de Pedrógão, as infra-estruturas primárias estudadas e construídas foram a estação elevatória, central 

hidroelétrica de Pedrógão e conduta elevatória, a barragem de S. Pedro, os reservatórios de regularização e o sistema 

adutor. 

Saliente-se que as infra-estruturas primárias deste aproveitamento foram dimensionadas tendo-se presente outros 

perímetros localizados a jusante, nomeadamente: os circuitos hidráulicos de S. Pedro-Baleizão (13.942 ha) e de S. Matias 

(5.863 ha). 

VIII. Estudo comparativo de soluções técnicas alternativas para as infra-estruturas secundárias de rega: a) Delimitação das 

áreas a beneficiar em alta e baixa pressão; b) Delimitação dos blocos de rega; c) Dimensionamento das redes de rega e 

das estações elevatórias secundárias; d) Identificação e estudo técnico e económico de sistemas de monitorização, 

automatização e telegestão. 

IX. Estudo comparativo das infra-estruturas complementares: a) Rede de drenagem (rede hidrográfica natural, condições de 

drenagem, rede de drenagem a intervir, tipos de intervenção, determinação dos caudais de drenagem, conceção e 

                                                   
8 Este projeto foi selecionado neste relatório por possuir uma diversificada gama de infra-estruturas primárias e secundárias: estações elevatórias primárias (com 

e sem reversibilidade) e secundárias, barragens, reservatórios, canais e adutores primários, redes secundárias de rega e redes de drenagem e viária. 
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dimensionamento hidráulico); b) Rede viária (identificação dos caminhos agrícolas e rurais, estado de conservação e 

necessidades de intervenção, traçado e perfis transversais tipo e obras de arte). 

X. Determinação dos custos de investimento e dos encargos anuais de exploração, manutenção e conservação e 

determinação do valor atualizado líquido e análise comparativa técnico-económica das alternativas. 

Estes estudos podem ser apresentados num único volume e designado de Estudo Prévio, ou podem ser apresentados 

sequencialmente sob a forma de Notas Técnicas. No caso de Pedrógão estes elementos foram entregues em 14 Notas Técnicas. 

3.3.1. Estudos de Base 

A 1ª Fase do trabalho constitui um elemento fundamental para o desenrolar das fases subsequentes, já que é nela que se 

elaboram todas as atividades relacionadas com a conceção geral das infra-estruturas e se definem as principais linhas 

orientadoras a seguir nos projetos. Pela sua elevada importância, esta atividade é desenvolvida em estreita colaboração com o 

corpo técnico do Dono de Obra (EDIA) e da DGADR (entidade responsável pela verificação dos projetos de execução das infra-

estruturas secundárias), não só nos trabalhos de campo e de gabinete, como em reuniões de acompanhamento. 

Numa primeira etapa, e em termos gerais, após análise dos elementos existentes, são normalmente desenvolvidos os estudos de 

base indispensáveis à conceção e ao dimensionamento das infra-estruturas. Nestes são analisados os estudos anteriores, 

nomeadamente as áreas dos blocos delimitadas anteriormente, os estudos pedológicos e os condicionamentos ambientais 

expressos em documentação do processo de AIA, que possam interferir com a delimitação da zona de rega e com a implantação 

geral das principais infra-estruturas. Para a área em estudo são analisadas as condições topográficas e as caraterísticas da 

propriedade (desenvolvimento altimétrico dos blocos de rega, dimensão dos prédios, culturas regadas e métodos de rega e 

localização das principais origens de água individuais), identificadas as manchas de solos a beneficiar, e identificadas as áreas a 

excluir e a incluir, relativamente à área colocada a Concurso. Nesta fase são analisados os modelos de ocupação cultural e 

necessidades de água para rega, com integração dos dados fornecidos pela EDIA, DGADR, Direções Regionais de Agricultura, 

etc. e são definidos a qualidade de serviço a fornecer aos regantes, em termos de localização e tipo de tomadas de rega e, de 

necessidades de caudal, pressão e filtração e critérios gerais de dimensionamento das redes de rega.  

Estes elementos servem de base à avaliação técnica, económica e ambiental efetuada aos blocos de rega, considerando a 

conjugação de alternativas relativas à divisão em sub-blocos de rega, de alternativas relativas ao sistema de distribuição de água 

(baixa e alta pressão) e de alternativas relativas à implantação geral das infra-estruturas (rega, viária e drenagem). 

Por exemplo, no Estudo Prévio de Pedrógão foram realizados os seguintes estudos principais: 

 Identificação e análise de alternativas com a delimitação dos blocos de rega - estudo da altimetria das manchas de 

solos face às origens de água. Neste teve-se presente o tipo de propriedade (pequena, média ou grande propriedade), 

o tipo de solos, a sua dispersão, etc., que influenciam a delimitação de patamares de bombagem e as várias infra-

estruturas; 

 Definição, conceção e pré-dimensionamento das infra-estruturas primárias de adução, incluindo a utilização do modelo 

de simulação SIMOP (ver Ponto 3.3.4), por forma a otimizar as diversas infra-estruturas hidráulicas. Desta otimização 

ficaram conhecidas as principais caraterísticas das infra-estruturas primárias; 

 Definição, conceção e pré-dimensionamento dos sistemas elevatórios (ex: localização; conceção das estações, tendo 

em vista a configuração global do sistema; análise técnico e económica do número e tipo de grupos, etc.), dos 

reservatórios (ex: tipo de solução de impermeabilização e do perfil tipo) e da barragem de S. Pedro (ver  

Pontos 3.3.5 e 3.3.6); 

 Definição, conceção e pré-dimensionamento das redes secundárias de rega, das infra-estruturas complementares e do 

sistema de controlo e monitorização (ver Ponto 3.3.8); 

 Estimativa dos custos de investimento, de exploração e manutenção; e 

 Apreciação técnica, económica e ambiental comparativa e proposta de seleção da solução mais adequada (ver Capítulo 

3.3.9). 
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Assim, no Estudo Prévio, os principais objetivos constituem a proposta para o estabelecimento dos limites do aproveitamento 

hidroagrícola, dos limites dos blocos e das áreas a beneficiar em baixa e alta pressão, dos pressupostos de dimensionamento 

das infra-estruturas necessárias à implantação de culturas regadas na região em estudo e do seu pré-dimensionamento. 

No que se refere ao circuito hidráulico de Pedrógão, que beneficia diretamente cerca de 5.083 ha, compreende essencialmente 

uma origem de água (a albufeira de Pedrógão), dois reservatórios (Pedrógão e Selmes) e uma barragem (S. Pedro). A partir da 

barragem de S. Pedro, são ainda beneficiados os blocos de S. Pedro (5.948 ha), Baleizão-Quintos (7.994 ha) e S. Matias 

(5.863 ha) – ver Figura A5.2 do Anexo 5. Refira-se que fui, igualmente, chefe de projeto dos blocos de Baleizão-Quintos e S. 

Matias. 

Na Figura 3.2 apresentam-se as áreas beneficiadas diretamente por Pedrógão e as respetivas infra-estruturas hidráulicas 

projetadas.  

  

Figura 3.2 – Áreas beneficiadas diretamente por Pedrógão e principais infra-estruturas hidráulicas. 

A rede primária do circuito hidráulico de Pedrógão é constituída por um sistema elevatório primário com origem na barragem de 

Pedrógão e uma conduta elevatória, pelo reservatório de Pedrógão, por um sistema adutor gravítico para ligação à albufeira de S. 

Pedro e ao reservatório de Selmes. A rede secundária é constituída pelas estações elevatórias secundárias de Pedrógão 1 e 3 e 

de Selmes e respetivas redes secundárias de rega, que beneficiam três blocos de rega (Pedrógão, Selmes e S. Pedro). 

Junto da barragem de Pedrógão, foi projetada uma estação elevatória principal que eleva os caudais de dimensionamento para 

um reservatório situado num ponto alto, junto ao sub-bloco de rega de Pedrógão 3. A estação elevatória foi dimensionada para 

elevar 12,5 m3/s com uma altura manométrica de 80,9 m. Os caudais elevados são transportados por uma conduta elevatória 

com cerca de 2,75 km de desenvolvimento e diâmetro nominal de 2.500 mm. Anexada a esta estação elevatória, foi projetada 

uma estação elevatória secundária que elevará os caudais de dimensionamento para a rede secundária de rega do sub-bloco 

Pedrógão 1. 

O reservatório de Pedrógão localiza-se a cerca de 1 km a este da vila de Pedrógão e tem uma capacidade útil de 

armazenamento de cerca de 145.000 m3, com o nível mínimo de exploração (NmE) fixado à cota (153,0) e o nível de pleno 

armazenamento (NPA) fixado à cota (156,0). A partir deste reservatório desenvolve-se o sistema adutor gravítico constituído por 
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e estação elevatória de 
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uma rede ramificada de adutores. O adutor principal efetua a ligação à barragem de S. Pedro e ao reservatório de Selmes, possui 

um desenvolvimento total de cerca de 8,5 km e é constituído por troços em canal e em conduta (betão armado com alma de aço, 

com DN 2.500). 

A jusante do reservatório de Selmes, foi projetada uma estação elevatória que eleva a água para dois patamares – sub-blocos 2 

e 5 de Selmes. Os restantes sub-blocos de Selmes são beneficiados em baixa pressão, a partir de derivações diretas do adutor. 

A barragem de S. Pedro encontra-se no centro de gravidade do sistema de rega primário de Pedrógão, exercendo funções de 

regularização de caudal, com vista ao fornecimento de água às manchas de rega localizadas mais a Sul deste sub-sistema 

(blocos de S. Matias, S. Pedro e Baleizão-Quintos). A albufeira de S. Pedro, com o NPA à cota (142,5), tem uma capacidade total 

de armazenamento de 10 hm3. 

Um dos principais assuntos analisados no Estudo Prévio consistiu na delimitação das áreas beneficiadas em baixa e alta 

pressão. Para as redes secundárias de rega, efetuou-se uma análise técnico-económica comparativa entre duas soluções 

técnicas alternativas. Saliente-se que, para cada uma destas soluções técnicas, foram delimitadas as unidades de rega, 

implantadas as bocas de rega e as condutas, tendo-se efetuado os dimensionamentos hidráulicos e as estimativas orçamentais 

das redes. 

3.3.2. Delimitação da área e de blocos de rega a beneficiar 

A delimitação das manchas de rega a beneficiar pelo sistema hidráulico proveniente da EE Principal teve por base os limites 

colocados a Concurso (ver Figura 3.3). Na delimitação inicial da área foram utilizados os seguintes elementos base: 

 Carta de Solos de Portugal do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA), à escala 1/25.000, Carta 

de Capacidade de Uso dos Solos do SROA, à escala 1/25.000 e Carta de Ocupação e Uso dos Solos, à escala 1/5.000, 

obtida por fotointerpretação de ortofotomapas digitais pancromáticos; 

 Plantas de Condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos de Beja e Vidigueira, à escala 

1/25.000 e Plantas de Ordenamento dos PDM dos municípios de Beja e Vidigueira, elaboradas à escala 1/25.000; 

 Ortofotocartografia digital pancromática, com resolução de 1,2 e 0,4 m; 

 Modelo de elevação digital do terreno, com resolução de 5 m; e 

 Cadastro rústico digital, à escala 1/5.000. 

Naquele estudo e para a análise dos limites da área a beneficiar, tiveram-se em consideração a delimitação da mancha 

patenteada a concurso, a posição altimétrica em relação às origens de água, os usos e a ocupação do solo e os condicionalismos 

pedológicos e ambientais, a divisão cadastral e a estrutura da propriedade, as infra-estruturas de rega existentes na região e a 

interface com os restantes blocos contíguos dos sub-sistemas de Pedrógão e de Alqueva (ver Figura 3.3). 

  

Figura 3.3 – Delimitação dos blocos de Pedrógão, Selmes e S. Pedro-N no Caderno de Encargos e no Estudo Prévio. 

Nesta análise, teve-se ainda em consideração as conclusões retiradas dos reconhecimentos de campo efetuados, destacando-se 

o facto de que neste bloco, nos últimos anos, se ter assistido a um aumento significativo de áreas beneficiadas com olival e vinha 
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de regadio (blocos de Pedrógão e Selmes com cerca de 43% da área ocupada por olival e vinha e o bloco de S.Pedro N com a 

totalidade da área ocupada por olival). Neste reconhecimento de campo, destaque-se o contacto efetuado com alguns 

agricultores, nomeadamente junto das explorações que ocupam parte significativa da área a beneficiar, e que possuem 

importantes investimentos ao nível da parcela com a construção e instalação de infra-estruturas de rega (barragens, charcas, 

“pivots”, gota-a-gota, etc.). As informações prestadas por estes agricultores centraram-se nas áreas atualmente beneficiadas com 

regadio, e, igualmente, nas áreas que futuramente pretendem vir a beneficiar com regadio. Foi igualmente solicitado aos 

agricultores a forma como estes pretendem que se forneça a água (ex: baixa e alta pressão; local onde pretendem a água; etc.). 

Numa fase posterior realizou-se, em gabinete, o ajustamento dos limites da área a beneficiar, tendo em consideração todos os 

condicionalismos locais identificados. Assim, foram identificadas e propostas, relativamente à área inicial colocada a Concurso 

(4.946 ha), a inclusão e exclusão de algumas manchas de rega (área final de 5.083 ha). 

3.3.2.1. Conceção geral 

Os métodos de distribuição de água aos agricultores foram, nos últimos anos, equacionados9, preferindo-se presentemente a 

distribuição, sempre que possível, em baixa pressão, para as média e grandes propriedades dando aos agricultores a 

possibilidade de utilizar a água da forma que entenderem mais conveniente para os processos produtivos das suas explorações 

agrícolas. Com esta filosofia, reduzem-se os montantes do primeiro investimento e, ao mesmo tempo, encurta-se o período de 

construção das infra-estruturas hidráulicas.  

O tipo de distribuição de água tem reflexos na delimitação de sub-blocos de rega, verificando-se inicialmente a área que pode ser 

beneficiada em baixa pressão a partir das infra-estruturas primárias de rega. 

O estudo dos sub-blocos de rega das redes secundárias e do seu funcionamento é um ponto fulcral do desenvolvimento do 

projeto. Saliente-se que para os aproveitamentos hidroagrícolas estudados, a conceção do sistema da adução e distribuição de 

água às zonas a regar foi efetuada de modo a otimizar a gestão futura do perímetro, com minimização dos encargos de 

exploração. 

Na Nota Técnica entregue, a área a regar foi dividida em blocos e sub-blocos de rega, o mais homogéneos possível, abastecidos 

diretamente pela rede primária de adução, por reservatórios, por estações de bombagem e redes secundárias de rega. 

3.3.2.2. Distribuição altimétrica da área a beneficiar 

Nas Notas Técnicas de Pedrógão, foram apresentados os estudos de distribuição altimétrica da área a beneficiar, por blocos e 

sub-blocos de rega (ver Figura 3.4). Um resumo deste estudo é apresentado no Anexo 4. 

  

Figura 3.4 – Exemplo de cartas de declives (1) e hipsométrica (2). Caso prático dos blocos de Pedrógão. 

                                                   
9 A alteração da metodologia adotada para a seleção do método de distribuição de água ocorreu a partir de 2004, com a “Remodelação do Projecto de Execução do Troço de Ligação 

Loureiro-Monte Novo e respectivo Bloco de Rega” – COBA/Hidroprojeto/ProSistemas. 

1) 
2) 
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Nestes documentos, foram analisadas duas alternativas, em que a principal diferença consistia no fornecimento de água ao bloco 

de Pedrógão 1, dominado pela pequena propriedade localizado a norte da vila de Pedrógão. Na Alternativa 1, este bloco de rega 

era beneficiado a partir do reservatório de Pedrógão (com duas bombagens: a primeira na EE Principal e a segunda na EE 

secundária) e, na Alternativa 2, era beneficiado a partir de um escalão de bombagem a instalar na EE Principal de Pedrógão (ver 

Figura 3.5). 

No que se refere às infra-estruturas secundárias, e para cada uma das alternativas estudadas, foram efetuados os seguintes 

estudos: 1) delimitação das unidades de rega; 2) plano de localização dos hidrantes; 3) traçado em planta da rede de rega; 4) 

cálculo dos caudais de dimensionamento; 5) seleção do tipo de tubagens e dimensionamento hidráulico da rede; 6) seleção do 

tipo de valas, assentamento das tubagens e tipo de travessias de valas e caminhos; 6) seleção dos órgãos de exploração e 

segurança (hidrantes, válvulas de seccionamento, ventosas e descargas de fundo); 7) seleção do sistema de controlo e 

monitorização. Estes temas serão analisados com mais pormenor no Ponto 3.4.2.2 referente ao Projeto de Execução. 

 

Figura 3.5 – Estação elevatória de Pedrógão 1. Alternativa 2. Localização de conjunto 

3.3.3. Distribuição de água em alta e baixa pressão 

O projeto inicial, entregue em 2003, foi desenvolvido nos moldes habituais, com consulta aos agricultores sobre os locais onde 

pretendiam as bocas de rega. Neste tipo de projetos, a densidade das redes era elevada, sendo frequente por exemplo implantar-

se um hidrante no centro de uma rampa polar e nas quatro extremidades da parcela implantarem-se mais quatro hidrantes. 

Assim, nos primeiros projetos efetuados para a EDIA, nomeadamente no da Infraestrutura 12 (1998), o dimensionamento dos 

sistemas de rega foram executados para o modo de distribuição em alta pressão e a implantação dos hidrantes foi efetuada 

daquela forma. 

A partir do projeto do Troço de Ligação Loureiro-Monte Novo, os métodos de distribuição de água aos agricultores alteraram-se. 

Esta alteração resultou de uma reunião na DGADR, onde participaram técnicos da EDIA, DGADR e projetistas, tendo por objetivo 

analisar a alteração do modo de distribuição da água para baixa pressão. A principal razão para esta alteração de filosofia de 

distribuição de água aos agricultores centralizava-se no tempo necessário para a execução deste tipo de projetos e para a sua 

construção, o que não permitiria concluir as obras de Alqueva até ao horizonte de 2015, menos 10 anos do que se estimava, em 

1996, como data final. Por outro lado, este tipo de redes possuía uma densidade de condutas e equipamentos elevada (ver 

Figura 3.6), e que inclusivamente não tinha em conta de que muitas propriedades já possuíam instalações de rega, 

nomeadamente barragens/charcas, a partir das quais se alimentavam em pressão os sistemas de distribuição. Deste modo, 

estava em causa o custo de investimento e o prazo para a conclusão dos projetos e obras. 

O projeto do aproveitamento do Monte Novo foi reformulado (2004), tendo-se delimitado áreas dominadas pelas médias e 

grandes propriedades beneficiadas diretamente pela rede primária ou por um reservatório e em que se entregaria a água apenas 

num ponto da parcela do agricultor onde este tivesse a sua albufeira ou charca e o seu equipamento de pressurização e 
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distribuição. Passou-se, então, ao fornecimento de água em baixa pressão. No entanto, foi decidido igualmente que, sempre que 

a distribuição da água às parcelas necessitasse de pressão com a construção de estações elevatórias, a distribuição seria 

efetuada em alta pressão. 

Outra das alterações sugeridas consistiu na redução dos caudais específicos10, responsável pela redução dos caudais nas 

parcelas de menor dimensão.  

Saliente-se que, nas redes dimensionadas para a baixa pressão, os hidrantes devem possuir uma pressão a montante da ordem 

dos 0,1 MPa, de modo a que os equipamentos de distribuição da água funcionem11. No entanto, para que estes equipamentos 

funcionem corretamente, é necessário filtrar a água, pelo menos a 1500 micra, de modo a não danificar o sistema de regulação, 

pilotagem e controlo. 

Os métodos de distribuição de água aos agricultores constituem atualmente um dos núcleos centrais de trabalho. Poder-se-ão 

equacionar dois sistemas – o sistema convencional (garantindo a pressão adequada nas bocas de rega para qualquer tipo de 

tecnologia de aplicação) e o fornecimento de água em baixa pressão (remetendo para os agricultores os investimentos 

associados à instalação das redes terciárias e dos sistemas individuais de elevação). 

a) Distribuição em alta pressão 

Neste modelo, os caudais são fornecidos aos agricultores com a pressão adequada ao funcionamento dos seus sistemas 

individuais de rega. Para além disso, as bocas de rega instaladas nas parcelas e nos prédios são dimensionadas para um caudal 

superior ao caudal fictício contínuo, para permitir a distribuição das dotações de rega num período de tempo inferior ao tempo 

disponível no período de ponta. Dá-se, assim, uma liberdade de utilização dos recursos disponibilizados, podendo o agricultor 

regar em qualquer altura e sem restrições de horário. 

Salvo raras exceções, que na região de Alqueva geralmente não se verificam, o fornecimento de água em alta pressão só é 

possível através de sistemas elevatórios. Neste tipo de sistemas os encargos de exploração em energia de bombagem são, regra 

geral, elevados, sendo frequente atingirem valores acima dos 150 €/ha ou 0,025 €/m3, tanto mais elevados quanto maior a altura 

manométrica de elevação e o preço do kWh. 

É também habitual que nestes sistemas exista um excesso de pressão nas zonas mais próximas dos pontos de bombagem e 

que, por isso, as respetivas tubagens sejam definidas para pressões nominais mais elevadas. 

b) Distribuição em baixa pressão 

Na zona de influência de Alqueva, dados os baixos rendimentos do sequeiro, muitos agricultores, aproveitando os fundos 

comunitários, já fizeram investimentos em sistemas individuais de rega, abrindo furos, construindo charcas e pequenas 

barragens, instalando pivots e outros equipamentos. Em alguns casos, em prédios de média a grande dimensão, já se encontram 

instalados sistemas relativamente complexos, constituídos por barragem/reservatório, estação elevatória e rede de rega. Em 

muitas destas situações, o regadio não cobre a totalidade dos prédios dada a irregularidade e escassez dos recursos hídricos12. 

Questiona-se, portanto, se, do ponto de vista da economia nacional, se justifica realizar novos investimentos em condutas e 

bocas de rega em prédios onde já existe regadio. Já para não falar da energia de bombagem para dar a pressão necessária às 

tomadas e bocas de rega desses prédios. Assim sendo, poderá justificar-se o fornecimento de água ao agricultor com uma carga 

mínima para reforço dos seus reservatórios de armazenamento, a partir dos quais o agricultor fará a gestão da sua atividade de 

regadio, como o faz atualmente. Por outro lado, não existindo ainda regadio em outros prédios de média a grande dimensão, 

havendo apoios financeiros e de extensão rural por parte dos organismos oficiais, poderá justificar-se o fornecimento de água em 

baixa pressão num ponto “central” do prédio13, a partir do qual o agricultor alimentará os sistemas individuais de rega para 

benefício das suas folhas de cultura. Resultou, assim, um outro conceito de distribuição de água aos agricultores que permitirá: a) 

                                                   
10 1,6 L/(s.ha) para as parcelas de rega com área até 20 ha, inclusive e 1,3 L/(s.ha) para as parcelas de rega com dimensão superior a 20 ha. 
11 De acordo com os equipamentos existentes tem-se admitido uma perda de carga total no conjunto hidrante/boca de rega da ordem dos 0,08 MPa. 
12 Com a introdução da água proveniente de Alqueva estes agricultores podem inclusivamente aumentar a área beneficiada por esses prédios. 
13 Ou num ponto a acertar com o agricultor onde ele poderá instalar o seu reservatório de regularização ou o seu sistema de bombagem. 
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reduzir os investimentos nos sistemas primários e secundários de distribuição de água; b) reduzir o período de construção das 

obras, antecipando a entrada do regadio; c) reduzir os custos energéticos associados aos sistemas hidráulicos primários e 

secundários. 

Ao optar-se por esta via, nas situações de prédios ainda sem sistemas de rega, haveria que efetuar investimentos para a 

instalação das redes terciárias e de sistemas elevatórios individuais. Estes seriam suportados pelos agricultores ou por qualquer 

programa de financiamento que viesse a ser implementado. 

No caso de Pedrógão, e para fundamentar a solução projetada, teve-se em consideração a conjugação dos seguintes fatores 

fundamentais: o tipo de propriedade; as tecnologias de rega e as pressões de funcionamento dos equipamentos; a altimetria das 

parcelas de rega, a distância destas parcelas e dos prédios em relação à origem de água e as perdas de carga ao longo dos 

circuitos hidráulicos; e a localização das origens de água e as cotas dos seus níveis mínimos de exploração. Neste perímetro a 

área selecionada para ser beneficiar em baixa pressão é de cerca de 1.706 ha e em alta pressão é de 3.377 ha. 

3.3.3.1. Caso particular do Bloco de Rega 1.1 do Perímetro do Monte Novo 

Para o Bloco de Rega 1.1 do perímetro de Loureiro-Monte Novo, efetuei, em 2005, uma análise técnica e económica comparativa 

entre dois sistemas de rega dimensionados para modos de distribuição de água distintos - distribuição em alta pressão e 

distribuição em baixa pressão (ver Figura 3.6).  

  

Figura 3.6 – Bloco 1.1 do Loureiro-Monte Novo. Redes de rega em alta e baixa pressão. 

Nesta análise descreveram-se os pressupostos que estiveram na base da definição de cada modo de distribuição de água, 

identificaram-se as principais diferenças e apresentaram-se os resultados obtidos no dimensionamento dos vários componentes 

da rede de distribuição secundária e das redes terciárias de rega (ver Quadro 3.2). 

Na sequência da reavaliação das várias componentes do projeto, tendo presente a necessidade de fazer o aproveitamento de 

infra-estruturas e equipamentos já implantados nos prédios beneficiados, foi analisada a viabilidade técnica de substituir o modo 

de distribuição de água em alta pressão, já projetado, por distribuição de água em baixa pressão. Esta alternativa só foi analisada 

para as áreas com predominância da grande propriedade uma vez que nos casos de minifúndio, manteve-se obrigatoriamente o 

fornecimento aos regantes de água em pressão. Pelas composições de equipamento ao nível da parcela, associada à 

impossibilidade de construção de reservatórios de regularização, não era viável a opção por baixa pressão em zonas de pequena 

propriedade. 

Verificada a viabilidade técnica da alternativa proposta, foram preparados os Projetos de Execução das redes o que permitiu 

reunir um conjunto de dados comparáveis referentes aos equipamentos e infra-estruturas a instalar e construir, nomeadamente 

os custos de investimento e exploração (comparação entre os projetos de 2003 e de 2004). Foram igualmente estimados os 

custos de investimento, encargos de exploração e valor atualizado líquido dos encargos com as infra-estruturas associadas 

(redes secundárias e terciárias de rega) a cada uma das soluções alternativas para a distribuição de água e listaram-se 

vantagens e inconvenientes principais de cada uma das soluções. 

Rede em 
alta 

pressão 

Rede em 

baixa 

pressão 
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Quadro 3.2 – Caraterísticas das Redes de Distribuição 

 

No Quadro 3.3 apresentam-se os custos de investimento estimados com base nos projetos para execução preparados para 

ambas as alternativas de rede de distribuição e para a construção, fornecimento e montagem de equipamentos da estação 

elevatória e unidades de filtragem. Usaram-se preços fornecidos diretamente pelos fabricantes relativos ao ano de 2004. Esta 

estimativa considerou os movimentos de terra, tubagens e acessórios instalados em vala, órgãos de segurança e exploração e 

sistema de controlo e monitorização da rede de rega. Deste Quadro constam também os custos estimados para a Operação e 

Manutenção das infra-estruturas coletivas. 

Quadro 3.3 – Custos de Investimento e O&M para as duas alternativas 

 

De acordo com o estudo efetuado, no caso da baixa pressão, transferem-se investimentos que eram da responsabilidade do 

estado para o regante. Na alta pressão, os custos de investimento suportados pelo estado eram de cerca 17.550.000 euros, o 

que representava cerca de 82% dos custos totais, enquanto que na baixa pressão esses custos eram de cerca de 7.510.000 

euros, o que representava cerca de 34%. 

O custo total de investimento por hectare para as redes em alta e baixa pressão determinado, em 2005, foi de cerca de 9.277 e 

9.443 euros, respetivamente, dos quais para a rede secundária de rega correspondia 7.594 e 3.250 €/ha. Para a solução em alta 

pressão, as redes secundárias coletivas e terciárias representavam 82% e 18% dos custos de investimento, enquanto que, para a 

Rede de distribuição em ALTA PRESSÃO Rede de distribuição em BAIXA PRESSÃO

Área 2311 ha 2311 ha 

Nº. De prédios servidos 18 prédios todos com mais de 20 ha 18 prédios todos com mais de 20 ha 

Estação elevatória
Sim, com filtragem a jusante da estação (filtros

em pressão)

Não. Alimentação gravítica com filtragem à cabeça

(tamizadores - ver Fotos 3 e 4 do Anexo 2.2)

Cota piezométrica na origem 266,00 210,45

Caudal máximo na origem 3,096 m3/s 3,044 m3/s

Extensão total da rede secundária de rega 45.100 m 18.125 m

Densidade média da rede secundária de rega 19,5 m/ha 7,8 m/ha 

Número de hidrantes / bocas 107 hidrantes / 135 bocas 19 hidrantes / 48 bocas

Caudal especifico de dimensionamento 1,60 L/(s.ha) 1,60 L/(s.ha) (A ≤ 20 ha), 1,3 L/(s.ha) (A > 20 ha)

Caudais nos hidrantes de 15 a 400 m3/h de 15 a 1570 m3/h

Classes / caudais das tomadas 21 classes / caudais de 15 a 310 m3 / h 21 classes / caudais de 15 a 310 m3 / h

Pressão mínima garantida na boca 0,40 Mpa 0,10 Mpa

Unidades de rega
135 unidades, com áreas a variar entre 1,46 ha e

57,33 ha (várias bocas por prédio)

19 unidades. Um hidrante por prédio, com áreas a

variar entre 1,1 ha e 334,2 ha. Cerca de 28% da

área total do bloco de rega possui uma área

superior a 300 ha e cerca de 67% superior a 200 ha.

Área média de unidade de rega 17,1 ha / unidade de rega 121,6 ha / unidade de rega

Localização dos pontos de água
No ponto mais favorável (em termos de cota

piezométrica) e da localização da rede terciária.

No limite de cada prédio, ou junto de charca caso

exista.

Tipo de rede secundária de rega
Ramificada, com 1 conduta principal, 18 ramais

secundários, 19 ramais de ordem inferior.

Ramificada, com 1 conduta principal, 7 ramais

secundários, 1 ramal de ordem inferior.

Cálculo dos caudais de dimensionamento Método de Clément Método de Clément

Dimensionamento hidráulico Otimização com programação linear Otimização com programação linear

Descrição da rede (materiais/diâmetros) PEAD (Ø<400 mm) / FFDuctil (Ø≥ 400 mm)
PEAD (Ø<600 mm) / Betão armado com alma de

aço (Ø≥ 600 mm)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha/ano)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha)

Custo

(x 1000 €)

Custo/ ha 

(€/ha/ano)

Rede secundária de rega (equipamento colectivo)

Redes de rega 14.000,00 6057,88 120,20 52,01 6.710,00 2903,45 69,20 29,94

Estação elevatória e/ou filtragem, PT e 

Electrificação
3.550,00 1536,10 449,50 194,50 60,90 26,35 800,00 346,16 13,20 5,71

Sub-total 17.550,00 7.593,98 449,50 194,50 181,10 78,36 7.510,00 3.249,62 0,00 0,00 82,40 35,65

Rede terciária de rega (equipamento do regante)

Tubagens e acessórios 3.890,00 1683,22 59,90 25,92 8.033,00 3475,92 113,30 49,03

Estações elevatórias, PT e Automatismos 2.704,00 1170,04 474,30 205,23 64,40 27,87

Electrificação 950,00 411,07

Charcas 2.627,00 1136,72 33,40 14,45

Sub-total 3.890,00 1.683,22 0,00 0,00 59,90 25,92 14.314,00 6.193,75 474,30 205,23 211,10 91,34

Total 21.440,00 9277,21 449,50 194,50 241,00 104,28 21.824,00 9443,37 474,30 205,23 293,50 127,00

Valor Actualizado Líquido

a 2% (€)

a 4% (€)

a 6% (€)

Valor Actualizado Líquido (VAL)

 - Taxas de retorno de capital de 2%, 4% e 6%

 - Período de 40 anos

REDE EM BAIXA PRESSÃO

Investimento

Encargos anuais de 

manutenção e 

conservação

Encargos anuais de 

exploração Trabalhos
Investimento

Encargos anuais de 

exploração 

Encargos anuais de 

manutenção e 

conservação

REDE EM ALTA PRESSÃO

40.249.273,00

35.457.163,00

32.569.232,00

42.658.264,00

37.267.836,00

34.005.705,00
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solução em baixa pressão estas percentagens eram de 34% e 66%. Os encargos anuais de exploração por hectare, para a alta e 

baixa pressão, então determinados eram respetivamente de 194,5 e 205,2 euros e os encargos anuais de manutenção eram de 

104,3 e 127,0 euros. 

Concluiu-se que para uma taxa de atualização de 4% a diferença existente entre as duas soluções no que se refere ao valor 

atualizado liquido era apenas de 5%. 

No que respeita à estimativa do custo da água determinada naquele estudo, refira-se que, se não se considerarem as 

amortizações de investimento, o custo total do m3 de água não sofria alteração de uma alternativa para outra – 0,0735 €/m3 para 

a alta pressão (570,59 €/ha.ano) e 0,0778 €/m3 para a baixa pressão (635,83 €/ha.ano). Concluiu-se que, em termos globais, os 

custos de investimento eram muito semelhantes. 

Por outro lado, e tendo-se presente todos os investimentos que foram efetuados, incluindo os que foram realizados na parcela, a 

opção pela baixa pressão revelava-se aliciante quando já existiam investimentos importantes ao nível das parcelas de rega (caso 

de pivots, pequenas estações de bombagem, charcas, etc.). 

3.3.4. Otimização de Sistemas Primários 

Na COBA, em 1997, participei no desenvolvido do modelo SIMOP (SIMulação e OPtimização de sistemas) de simulação para 

dimensionamento de infra-estruturas primárias e que tem como objetivo a determinação da capacidade de transporte de cada 

infra-estrutura primária de adução e da capacidade de armazenamento dos reservatórios / barragens, de modo a minimizar os 

custos globais associados à construção e exploração do sistema primário. A EDIA utilizou este modelo para o pré-

dimensionamento de todas as infra-estruturas primárias de adução e armazenamento do empreendimento. Na fase final da 

elaboração deste modelo, dei formação a técnicos da EDIA. 

Na fase inicial dos estudos de um determinado conjunto de infra-estruturas primárias a COBA e a EDIA têm utilizado a 

capacidade deste modelo no pré-dimensionamento dessas infra-estruturas. Assim, para os três grandes sub-sistemas (Alqueva, 

Pedrógão e Ardila), foi efetuada a simulação dos seus sistemas hidráulicos, tendo por base os elementos fornecidos, 

nomeadamente as necessidades hídricas. À medida que se pormenorizavam estudos e projetos, os elementos de base foram 

atualizados (áreas de rega, necessidades hídricas e capacidades finais de armazenamento dos reservatórios) e efetuaram-se 

novas simulações. O modelo matemático permite otimizar sistemas de abastecimento e rega, através da simulação, em termos 

de balanço global de massas, de sistemas ramificados complexos, incluindo um qualquer número de estruturas de transporte 

(canais e condutas) e de armazenamento (albufeiras e reservatórios), sujeitos a pedidos distribuídos de qualquer forma em 

termos espaciais, e com qualquer lei de variação ao longo do tempo. 

O modelo baseia-se essencialmente em programação linear, no qual são incorporadas restrições que permitem simular com 

realismo o funcionamento hidráulico do sistema. A função objetivo simula o custo do sistema, o qual se pretende minimizar. O 

modelo utilizado permite a análise de sistemas ramificados, formados por um qualquer número de estruturas de transporte e de 

armazenamento. Este considera cada sistema formado por uma série de estruturas de armazenamento interligados por 

estruturas de transporte. Cada estrutura de transporte termina sempre numa estrutura de armazenamento (que pode ter 

capacidade de armazenamento qualquer, mesmo nula). Por sua vez, de cada estrutura de armazenamento pode partir um 

qualquer número de estruturas de transporte. Deste modo, o número de estruturas de transporte é sempre igual ao número de 

estruturas de armazenamento. O programa considera sempre que a origem exterior de água está localizada na extremidade de 

montante da estrutura de transporte nº 1. 

A definição topológica é, portanto, muito simples, sendo apenas necessário referir para cada conjunto canal-albufeira de 

extremidade, quais os conjuntos que nele têm origem. 

As capacidades de transporte e de armazenamento dos troços e dos reservatórios de extremidade podem ser fixadas à partida 

ou ter valores desconhecidos, a determinar pelo programa. Em princípio, são atribuídos valores fixos às estruturas já existentes 

(os quais atuarão como restrições do problema) e valores livres às estruturas ainda por executar. O programa atribui nestes 

casos valores ótimos de capacidade de transporte e/ou de armazenamento que permitem satisfazer as necessidades de água. 

O sistema é analisado globalmente para k intervalos de tempo. O número de intervalos de tempo pode ser qualquer e os 

intervalos de tempo não têm necessariamente igual duração, podendo-se adotar facilmente intervalos de tempo de duração 
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variável. Durante cada intervalo de tempo, são introduzidos e retirados de cada reservatório volumes de água correspondentes a: 

1) Entradas de água: afluências naturais ao reservatório (dado do problema); água transferida do reservatório localizado a 

montante (incógnita); e 2) Saídas de água: volumes fornecidos para rega e abastecimento (dado do problema); volumes 

transferidos para o(s) reservatório(s) a jusante (incógnita); perdas por evaporação (dado, função do volume armazenamento e da 

época do ano). 

Os volumes de água correspondentes às afluências e à água fornecida para rega e abastecimento a partir de cada reservatório 

são dados de base fornecidos ao programa. As transferências de água entre albufeiras são as principais incógnitas do problema. 

No que se refere às perdas de água nas albufeiras, elas dependem simultaneamente de dados de base (altura mensal de 

evaporação, curva volume-área de cada reservatório) e de variáveis de estado (volume armazenado em cada reservatório). 

O programa considera que todas as entradas e saídas de água são efetuadas ao nível dos reservatórios, ou seja, que os caudais 

transportados por cada troço de transporte são constantes. Isto não constitui, de facto, uma restrição efetiva, uma vez que um 

troço de canal ou conduta em que ocorrem derivações diretas de água para rega pode sempre ser subdividido num número 

conveniente de subtroços, com reservatórios fictícios no seu interior (reservatórios com capacidade nula), de onde são efetuadas 

as retiradas de água, conforme se exemplifica no caso da Figura 3.7. Nesta figura, apresenta-se um exemplo (sub-sistema de 

Alqueva) da definição topológica apresentada no Estudo da Simulação de Exploração do Sistema Global de Rega (1997). 

Os custos das diferentes configurações são diretamente comparados entre si, devido à consideração dos encargos de energia 

(que podem ser muito diferentes) mas, principalmente, por serem incluídos os encargos com as redes secundárias, que são 

muito variáveis de uma solução para outra. A incorporação dos custos de construção, exploração e manutenção dos diferentes 

componentes do sistema nas funções objetivo permite definir o sistema ótimo que permite cumprir os objetivos hidráulicos. 

No Anexo 5, é apresentada a pormenorização da metodologia utilizada para a Otimização de Sistemas Primários em 

Aproveitamentos Hidroagrícolas e para o caso prático do sub-sistema de Pedrógão. 

 

Albufeira jusante Albufeira montante

       Troço K

   Saídas para rega

Albufeira jusante Albufeira montante

           Troço K+2          Troço K+1         Troço K

   Saídas para rega

            Albufeiras fictícias

 

 

Monte Novo

Álamos

Loureiro

Alvito

Barras

Odivelas
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Figura 3.7 – Definição topológica. Entradas e saídas de água (1) e Definição topológica do sub-sistema de Alqueva (2)  

3.3.5. Conceção e dimensionamento de reservatórios de regularização. Caso prático de Pedrógão 

Neste tipo de projetos, fui o responsável pela conceção de reservatórios e pela implantação e dimensionamento hidráulico das 

estruturas de exploração, manutenção e segurança. 

No perímetro de Pedrógão, o reservatório com o mesmo nome tem a finalidade de modelar a variação dos pedidos de jusante 

(24.299 ha). Nas simulações hidráulicas efetuadas com o Modelo SIMOP, a capacidade de armazenamento determinada foi de 

145.000 a 150.000 m3. Esta capacidade de armazenamento tinha unicamente em conta o volume de regularização necessário 

para o sistema hidráulico localizado a jusante e a bombagem contínua do sistema elevatório principal de Pedrógão. 

1) 2) 
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Em sistemas deste tipo deverá igualmente evitar-se a bombagem nas horas de ponta. No dimensionamento deste reservatório 

teve-se em conta os seguintes parâmetros: nº de horas de ponta diárias - 2,5 h; caudal de dimensionamento máximo da rede 

primária - 12,5 m3/s. Assim, o volume a armazenar em 2,5 h de consumo da rede primária determinado foi de 112.500 m3. Desta 

forma, e caso se considere uma folga de 25%, o volume teórico total de armazenamento deveria rondar os 140.000 m3 (volume 

sensivelmente inferior ao determinado pelo SIMOP). 

Para as caraterísticas físicas do reservatório efetivamente implantado14 o volume útil de armazenamento à cota (154) 

determinado foi de 98.160 m3 e o volume útil à cota (153) foi de 145.152 m3.  

A implantação deste reservatório teve em conta a topografia existente à escala 1:200, o cadastro e o funcionamento hidráulico 

das infra-estruturas. Face à cota do NPA imposta pelo canal (156), o reservatório foi implantado numa estreita faixa que se 

localiza no sentido sudeste-noroeste, cujas cotas máximas do terreno são da ordem dos (155) a (156) e a sua forma foi 

“moldada” de acordo com a topografia do terreno. 

No Estudo Prévio, foram analisadas duas alternativas de localização do reservatório, tendo-se selecionado a Alternativa 2, devido 

essencialmente ao melhor balanço de terras15. 

O reservatório de Pedrógão foi projetado num local elevado, a cerca de 1 km a oeste da vila de Pedrógão. Trata-se de um local 

pelo qual passa a linha de separação das bacias hidrográficas dos barrancos do Boeiro e da Horta do Zambujal, dominando, em 

termos altimétricos, uma parte significativa do aproveitamento. Face à dimensão da obra, esta foi projetada por modelação do 

terreno, em escavação e aterro, com geometria adaptada ao relevo natural. 

O reservatório foi projetado e construído com as seguintes obras: obra de entrada, na ligação entre a conduta elevatória de 

Pedrógão e o reservatório; obra de saída, à qual ficou ligado o sistema adutor gravítico de alimentação às infra-estruturas de 

jusante, nomeadamente à barragem de S.Pedro e ao reservatório de Selmes; e estrutura comum para descarga de superfície e 

de fundo e tomada de água para o bloco de rega de Pedrógão 3 (EE secundária de Pedrógão 3) – ver Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Reservatório de Pedrógão. Implantação 

A impermeabilidade do reservatório foi garantida pela aplicação de uma geomembrana, ao longo de toda a face interna da obra. 

                                                   
14 NPA (imposta pelo canal) - (156); NmE (imposta pelo canal) - (153); largura - 173 m; comprimento - 300 m. 
15 Volume de escavação: Alt.1 = 118 338 m3; Alt.2 = 102 976 m3; volume de aterro necessário: Alt.1 = 31 039 m3; Alt.2 = 38 569 m3; excesso de terras: Alt.1 = 39 
964 m3 e Alt.2 = 23 216 m3 - considerou-se uma percentagem a depósito de 40%. Para a determinação dos volumes de movimentações de terras foi utilizado um 
modelo de terreno em 3D, onde o reservatório foi implantado a partir das cotas do coroamento e do rasto, da largura do coroamento, da inclinação dos taludes, 

etc.. 
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No Ponto 3.4.1.3 são apresentados mais pormenores do reservatório de Pedrógão, nomeadamente das estruturas de entrada e 

de saída de água. 

3.3.6. Conceção geral e dimensionamento de estações elevatórias 

Ao longo da minha carreira, fui responsável por várias estações elevatórias de sistemas primários e secundários, onde efetuei a 

sua conceção e o dimensionamento de alguns componentes, nomeadamente das condutas de aspiração e compressão, dos 

RAC´s, dos filtros, etc.. 

Apresenta-se, seguidamente, os principais estudos iniciais de planeamento e dimensionamento efetuados para diferentes tipos 

de estações elevatórias construídas para o EFMA. 

3.3.6.1. Exemplo de uma estação elevatória da rede primária. Bombas de montagem a seco de eixo vertical. Caso 
prático da estação elevatória Principal de Pedrógão 

3.3.6.1.1. Antecedentes e elementos de base 

Na fase inicial dos estudos, foram propostas soluções para as questões principais relacionadas com a estação e a conduta 

elevatória, que constituem a origem do circuito hidráulico que alimenta o sub-sistema de Pedrógão. Foi igualmente analisada a 

possibilidade de produção de energia no empreendimento. 

Segundo os elementos apresentados nos Termos de Referência, a estação elevatória Principal de Pedrógão seria equipada com 

grupos eletrobomba com capacidade para um caudal máximo de cerca de 16,9 m3/s, sob uma altura de elevação máxima de 

78 m, tendo uma potência total instalada da ordem dos 16 MW. No edifício da estação, seria ainda instalado um grupo turbina-

alternador com potência prevista de 10 MW, permitindo restituir ao Guadiana caudais captados na albufeira do Pedrógão fora da 

época de rega, utilizando a mesma conduta de tomada de água que serve os grupos eletrobomba. 

Na barragem de Pedrógão foi prevista uma tomada de água com um DN 4400 mm, para ligação à conduta de aspiração da EE. 

3.3.6.1.2. Aproveitamento hidroelétrico do escalão de bombagem de Pedrógão 

No âmbito dos estudos relativos ao dimensionamento do sub-sistema de Pedrógão, apresentou-se a análise da viabilidade 

técnico-económica da utilização do circuito do sistema de bombagem principal para a produção de energia hidroelétrica, 

mediante turbinagem, durante as horas de ponta de caudais excedentários bombados para o efeito durante as horas de vazio. De 

acordo com o previsto, o sistema elevatório principal poderia vir a ser dotado de reversibilidade, permitindo turbinar os volumes 

acumulados no reservatório de Pedrógão e restituindo-os à albufeira. Para isso, o sistema seria equipado com grupos reversíveis 

de bombagem e turbinagem. Para além disso, tendo em conta que se instalou na estação elevatória da margem esquerda um 

grupo turbina-alternador com caudal igual ao caudal ecológico, restituindo ao Guadiana a água captada na albufeira do 

Pedrógão, considerou-se não ser necessário prever, na estação da margem direita, qualquer grupo de turbinagem para a mesma 

finalidade. 

Na sequência dos trabalhos, procedeu-se a consultas aos principais fabricantes mundiais de turbinas-bombas, tendo em vista a 

obtenção de soluções técnicas em que pudesse basear os estudos preliminares e o projeto. Atendendo à ausência de resposta 

por parte dos fabricantes consultados, considerou-se ser viável a análise de soluções técnicas alternativas, contemplando apenas 

equipamentos de bombagem e de turbinagem separados. A estação elevatória / central hidroelétrica foi, 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 água entre 

as cotas (79,00) e (84,80), até ao reservatório de Pedrógão, com níveis a variar entre as cotas (154,00) e (156,00). A altura de 

elevação nominal adotada naquela fase foi de 80 m. A estação poderia ser equipada também com um grupo turbina-alternador, 

permitindo turbinar um caudal máximo de 10 m3/s, aproveitando uma queda útil nominal de cerca de 69 m. 

Do resultado da análise apresentada concluiu-se que, nas condições da altura, a instalação de reversibilidade não era 

interessante sob o ponto de vista económico, na medida em que a diferença de valores entre as energias consumida e produzida 

não cobria sequer o rendimento global do aproveitamento. O rendimento global do sistema determinado em termos de 

reversibilidade foi para um caudal de 10 m³/s, da ordem de 64%, o que significava que, por cada kWh injetado em bombagem, 
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podiam apenas ser recuperados 0,64 kWh em turbinagem. Logo, tendo em conta os investimentos necessários, só se o valor do 

kWh durante o dia tivesse praticamente o dobro do valor do kWh, durante a noite, seria economicamente interessante proceder a 

esta transferência temporal de energia. No que se refere às energias renováveis, potencialmente a origem de energia mais 

interessante para um sistema reversível, o DL 33-A/2005, indicava um valor aproximado do kWh produzido em período noturno 

de 0,075€. Logo, tendo em conta apenas o rendimento global do sistema e não considerando sequer os custos adicionais de 

investimento e de operação, só faria sentido proceder à operação de reversibilidade se o custo de aquisição do kWh durante o 

dia excedesse 0,075/0,64 = 0,117€/kWh. 

A tabela de Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em vigor na altura do estudo (2007) para os consumos de 

média duração em média tensão (MT) indicava um custo de aquisição do kWh, em horas de ponta, de 0,10 €/kWh. Concluiu-se 

que, naquelas condições de preço, a instalação de reversibilidade, em Pedrógão, não apresentava interesse económico em 

termos de transferência de energia das horas de vazio para as horas de ponta. Foi salientado que esta situação poderia alterar-

se no futuro16. 

De acordo com o estudo efetuado, para uma operação apenas diária do sistema, o investimento necessário resumia-se à 

instalação de uma turbina no edifício da estação, uma vez que o restante sistema permaneceria inalterado. Inicialmente admitiu-

se em deixar espaço no edifício para instalação de uma turbina com 10 m³/s de capacidade. No entanto, e na fase de projeto de 

execução, e de forma a não aumentar os custos de investimento com a construção civil desta estação, decidiu-se não deixar 

espaço para a instalação futura da turbina. 

3.3.6.1.3. Conceção geral e dimensionamento do sistema elevatório 

Caudal e altura de elevação 

Para determinação das alturas de elevação dos grupos eletrobomba, considerou-se: 1) níveis a montante (albufeira do 

Pedrógão): NmE - (79,00), NPA - (84,80); 2) níveis a jusante (reservatório de Pedrógão): nível mínimo - (154,00); nível máximo - 

(156,00). 

Para definição da altura de elevação nominal dos grupos eletrobomba, correspondente ao caudal de 12,5 m3/s, considerou-se, a 

montante, o nível médio entre o NmE e o NPA na albufeira de Pedrógão (81,90) e, a jusante, o nível médio no reservatório 

(155,00). Desta forma, obteve-se uma altura geométrica nominal de 73,1 m que, acrescida de uma perda de carga17 aproximada 

de 6 m, conduziu a uma altura de elevação de 79,1 m. Assim, considerou-se no Estudo Prévio uma altura de elevação nominal de 

80 m. 

Número e tipo de grupos 

A fixação do número e do tipo de grupos eletrobomba que compõem o sistema elevatório constituiu uma questão central na 

definição das principais caraterísticas da estação, quer no que respeita à configuração do edifício principal, quer no que respeita 

ao restante equipamento eletromecânico e às instalações elétricas. Tratando-se de um caudal relativamente elevado e tendo 

também em perspetiva um possível faseamento da instalação, considerou-se adequado reparti-lo por um número entre três e seis 

grupos. Desta forma, foram efetuadas consultas preliminares junto de alguns fabricantes de bombas, que conduziram à definição 

de três alternativas, cujas caraterísticas gerais se resumem no Quadro 3.4.  

Quadro 3.4 - Caraterísticas gerais dos grupos eletrobomba da EE Principal de Pedrógão. Alternativas 

 

                                                   
16 Tem-se referido que num futuro próximo será eliminada a garantia de preço de que goza atualmente a geração de energia “verde”. Neste caso, se o valor desta 
energia se reduzir durante a noite a menos de 0,04 €/kWh, a reversibilidade poderá revelar-se atraente sob o ponto de vista económico. 
17 Nos troços de conduta do circuito hidráulico as perdas de carga contínuas foram determinadas pela fórmula de Manning-Strickler, considerando um coeficiente 

Ks de 90 m1/3/s (Aço) e Ks de 75 m1/3

perda de carga, K, apropriados em função das caraterísticas das descontinuidades encontradas (interceções, divergentes, válvu las,…). Os diferentes coeficientes 
K foram calculados recorrendo às seguintes referências: Catálogos dos fabricantes - para as perdas de carga nas válvulas e outros equipamentos; Lencastre, A., 
Hidráulica Geral, Lisboa 1991 para outras perdas de carga; e António de Carvalho Quintela, Hidráulica, 4ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian para outras 

perdas de carga. 

Alt. Nº de grupos Caudal unitário (m3/s) Rotação (r.p.m.) Potência aprox. (kW) Tipo de grupo Disposição de montagem

1 3 4,033 600 4300 Coluna vertical, com bomba submersa e motor a seco Vertical

2 3 4,033 500 4300 Voluta bipartida, com montagem a seco Horizontal

3 6 2,017 1000 2250 Voluta bipartida, com montagem a seco Vertical



 

27 

 

As duas primeiras alternativas analisadas constituíam soluções para o número mínimo de bombas, tratando-se de equipamentos 

de fabrico semi-especial (extensão da gama normalizada dos respetivos fabricantes). A Alternativa 3 representava uma solução 

para o número máximo de bombas admitido à partida18, permitindo a utilização de equipamentos pertencentes a uma gama 

considerada “normalizada” e que fazia parte do programa normal de produção do fabricante consultado. De forma a reduzir a 

área ocupada19, optou-se por adotar neste caso uma disposição de montagem vertical, que já é possível em bombas desta 

dimensão. 

A Alternativa 1 contemplava a instalação de três grupos eletrobomba do tipo de coluna vertical, com impulsor de dupla aspiração 

submerso e motor a seco. Cada bomba teria capacidade para um caudal nominal de 4,033 m3/s, sob uma altura de elevação de 

80 m. O circuito de aspiração era composto por um troço inicial em conduta de diâmetro DN 4400 mm, que se iniciava na tomada 

de água da barragem e que conduzia a jusante a uma câmara de aspiração comum. A partir dessa câmara, perpendicularmente 

ao eixo da conduta, desenvolviam-se condutas de aspiração individuais para cada uma das bombas, munidas de comporta 

ensecadeira para isolamento. O caudal debitado por cada bomba era recebido numa conduta individual de compressão com 

diâmetro DN 1400 mm, equipada com válvulas de retenção e de seccionamento, e entregue num coletor geral de compressão de 

diâmetro DN 2500 mm. 

A Alternativa 2 compreendia a instalação de três grupos eletrobomba com eixo horizontal, de montagem a seco, sendo as 

bombas do tipo de voluta bipartida. Cada bomba debitaria um caudal nominal de 4,033 m3/s com uma altura de elevação nominal 

de 80 m. Neste caso, o circuito de aspiração era composto por uma conduta geral de diâmetro DN 4400 mm, na qual teriam 

origem três ramificações constituindo as condutas individuais de aspiração das bombas. Cada conduta individual iria dispor de 

uma válvula de borboleta de DN 1800 mm para isolamento. As condutas individuais de compressão possuíam um diâmetro DN 

1400 mm, sendo equipadas com válvulas de retenção e seccionamento e ligando-se a um coletor geral de compressão de DN 

2500 mm. 

Na Alternativa 3, previa-se a montagem de seis grupos eletrobomba com eixo vertical, de instalação a seco, sendo as bombas do 

tipo de voluta bipartida. Cada bomba teria capacidade para um caudal nominal de 2,017 m3/s, com uma altura de elevação de 80 

m. O circuito de tomada de água possuía uma constituição similar ao da Alternativa 2, materializando-se em seis ramificações à 

conduta geral de aspiração proveniente da barragem, cada uma alimentando a respetiva bomba e sendo munida de uma válvula 

de seccionamento de DN 1200 mm. Na compressão, as condutas individuais possuíam um diâmetro de DN 1000 mm, ficando 

equipadas com válvulas de retenção e de seccionamento e reunindo-se num coletor geral de DN 2500 mm. 

Em qualquer das alternativas, previu-se equipar o edifício da estação com uma ponte rolante para permitir a montagem, 

desmontagem e manutenção da generalidade dos equipamentos. Um conjunto de reservatórios hidropneumáticos montados em 

derivação à conduta geral de compressão garantiria a proteção do sistema elevatório contra o golpe de aríete. Naquele estudo, 

para além do dimensionamento das condutas de aspiração e de compressão, efetuei uma análise preliminar do regime transitório 

na estação, a qual indicou a necessidade de instalação de 6 reservatórios de 80 m3 cada. 

A Alternativa 1 possuía uma conceção geral distinta das restantes, quer ao nível do tipo de bomba adotada, quer quanto à 

definição dos circuitos hidráulicos de aspiração e de compressão e dos respetivos equipamentos. As Alternativas 2 e 3 possuíam 

uma conceção geral semelhante, contemplando bombas do mesmo tipo, apenas diferindo no número de unidades e na sua 

disposição de montagem. Para uma avaliação comparativa das três soluções, foi feita uma estimativa orçamental para cada uma 

delas, englobando a construção civil, os equipamentos mecânicos e as instalações elétricas, cujo resumo se apresenta no 

Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 - Estimativa orçamental das alternativas estudadas 

 

                                                   
18 A partir de 6 grupos eletrobomba os custos de investimento com a construção civil do edifício aumentavam significativamente. 
19 A localização da estação elevatória junto de uma encosta, com um declive acentuado, implicava a seleção de grupos que permitissem a diminuição do espaço 

lateral ocupado pelo edifício – ver Fotos 1, 3, 6, e 7 do Anexo 3.6. 

I tens Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Construção civil 6.500.000 € 5.400.000 € 5.550.000 €

Equipamento mecânico: 6.500.000 € 6.750.000 € 5.100.000 €

 - Grupos eletrobomba 3.450.000 € 3.250.000 € 1.700.000 €

 - Restante equipamento 3.050.000 € 3.500.000 € 3.400.000 €

Instalações elétricas 1.850.000 € 1.850.000 € 1.950.000 €

Total: 14.850.000 € 14.000.000 € 12.600.000 €
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Os valores de construção civil apresentados incluíam as infra-estruturas destinadas ao grupo gerador e à rega do bloco de 

Pedrógão 1, que eram iguais para as três alternativas. Quanto aos equipamentos, foram contabilizados apenas os respeitantes 

ao sistema de bombagem principal. Da análise efetuada conclui-se que a Alternativa 3 é a que acarretava um custo total mais 

baixo. Como se constatou, as diferenças que se verificavam nos valores totais resultavam principalmente da diferença 

significativa de custo dos grupos eletrobomba. 

Para além dos custos, existiram ainda outros fatores que influenciaram a seleção, nomeadamente com grupos de coluna vertical 

a funcionar em câmaras de aspiração em carga, a Alternativa 1 é muito exigente em termos de montagem / instalação dos 

equipamentos, dada a necessidade imperiosa de se garantir a total estanquidade na zona de fixação do cabeçal de descarga dos 

grupos à estrutura de betão. Por outro lado, com a configuração adotada para o circuito de aspiração, em que, para minimizar os 

custos, as câmaras individuais de aspiração se desenvolvem perpendicularmente à conduta de entrada, a Alternativa 1 exigia a 

realização de ensaios em modelo reduzido, no sentido de aferir o bom funcionamento hidráulico da instalação. 

A repartição do caudal por um maior número de bombas tornava a Alternativa 3 mais propícia a uma instalação faseada no 

tempo. Este faseamento é interessante neste tipo de empreendimentos em que os consumos de água terão uma evolução 

gradual ao longo dos anos, não atingindo, no imediato, os valores máximos de projeto. A Alternativa 3 era aquela que, à partida, 

teria condições para interessar a um maior número de fabricantes de equipamentos de bombagem. Estas bombas eram similares 

às bombas previstas para a Central de Serpa e para a EE de Brinches. Isto permitia uma certa uniformização do tipo de 

máquinas nestas três instalações, facilitando a atividade do pessoal de exploração e de manutenção e, consequentemente, 

conduzindo a menores custos de formação. Por outro lado, por pertencerem a gama normalizada, os grupos da Alternativa 3 

possuíam menores prazos de fornecimento e montagem que os das Alternativas 1 e 2. Pelo conjunto dos fatores expostos, 

selecionou-se a Alternativa 3 para a execução do projeto. 

Comando dos grupos eletrobomba 

Das soluções possíveis para o sistema de regulação da EE, optou-se por uma “regulação em regime contínuo”, ou seja, a cada 

caudal pedido pela rede corresponde um ponto característico (H, Q) estável de um ou vários grupos elevatórios, funcionando em 

paralelo, com velocidade fixa. Esta solução permitiu um recobrimento entre as diferentes situações de funcionamento. 

Previu-se no estudo que o funcionamento dos grupos eletrobomba seria comandado automaticamente em função dos níveis de 

água que se verificavam no reservatório. Para isso, previu-se um escalonamento de níveis inferiores, para arranque dos vários 

grupos, e um escalonamento de níveis superiores, para paragem dos mesmos. Estes níveis de comando ficaram compreendidos 

entre as cotas (154,0) e (156,0), que correspondiam assim, respetivamente, ao nível de arranque da última bomba a entrar em 

serviço e ao nível de paragem da última bomba a sair de serviço. A altura entre o nível de arranque e o nível de paragem da 

mesma bomba possuía um volume de água suficiente para garantir que não se ultrapassava a frequência de 1 arranque por hora. 

Simultaneamente, os níveis sucessivos de arranque e os níveis sucessivos de paragem estavam suficientemente distanciados 

entre si de modo a evitar manobras intempestivas dos grupos. Admitiu-se um afastamento mínimo de 0,15 m (ver Anexo 6). No 

reservatório previu-se a instalação de equipamento de medição de nível, que permite a leitura e a transmissão dos níveis de água 

para a estação elevatória. A comunicação entre o reservatório e a estação foi prevista através de cabo de fibra ótica a instalar ao 

longo da conduta elevatória. 

Conceção final da estação e conduta elevatória 

O resultado dos estudos efetuados implicou a necessidade de elevar um caudal máximo de 12,5 m3/s, com uma altura de 

elevação nominal, resultante da otimização do sistema hidráulico, de 80 m. Nestes estudos, preconizou-se a instalação de um 

sistema de bombagem constituído por 6 grupos eletrobomba verticais, com caudal unitário de 2,08 m3/s, a instalar faseadamente 

(3 grupos na 1ª Fase e 3 grupos na 2ª Fase). Seria igualmente instalado um grupo de enchimento de velocidade variável com 

caudal de 63 L/s. 
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A EE Principal foi proposta localizar-se imediatamente a jusante da barragem de Pedrógão, numa plataforma aproximadamente à 

cota (80,00), ocupando o edifício principal uma área global de 41 m x 18 m. Os equipamentos da estação foram distribuídos por 3 

pisos20, um à cota (74,30), outro à cota (77,30) e o terceiro à cota (81,00) (ver Figura 3.9). 

3.3.6.1.4. Conduta elevatória 

A conduta elevatória permite o transporte dos caudais bombeados na EE Principal de Pedrógão, até ao reservatório, 

apresentando um desenvolvimento total de cerca de 2.750 m. Para os diâmetros e pressões envolvidas, considerou-se que a 

opção por tubagem de betão com alma de aço era tecnicamente adequada e economicamente competitiva face a outros 

materiais. 

Para este tipo de tubagem, efetuei uma análise técnico-económica tendo em vista a seleção do diâmetro mais apropriado para a 

conduta. Neste sentido, foram estimados os custos de investimento inicial para vários diâmetros, assim como os respetivos 

custos de exploração englobando os encargos de manutenção e as despesas com a energia. Foram considerados diâmetros 

entre DN 1.800 mm e DN 3.250 mm. No Anexo 6 apresenta-se o estudo efetuado. 

 
Planta 

 
Corte 

 
Planta no piso dos grupos 

Figura 3.9 – Estação Elevatória Principal de Pedrógão 

3.3.6.2. Casos práticos de estações elevatórias da rede secundária de rega 

Ao longo da minha atividade profissional, efetuei a conceção e o dimensionamento de estações elevatórias pertencentes às infra-

estruturas secundárias de rega. Apresentam-se seguidamente três exemplos de dimensionamento deste tipo de estações 

elevatórias, com diferentes tipos de grupos eletrobombas, que influenciam as tomadas de água e a configuração da construção 

civil. 

                                                   

20 Piso à cota (74,30) - Foto 3 do Anexo 3.6 – plataforma onde previu-se a instalação das bombas e respetivos equipamentos auxiliares; Piso à cota (77,30) - Foto 
2 do Anexo 3.6 – plataforma onde foi proposta a instalação dos motores e os equipamentos elétricos; e Piso à cota (81,00) – plataforma que foi destinada ao átrio 

de descarga e montagem, às instalações de exploração e comando da estação e à instalação dos restantes equipamentos elétricos. 

Conduta de aspiração 

Conduta elevatória 

RH´s 

Caminho de acesso 
à barragem 

EE Pedrógão 1 

Caminho de acesso à 
câmara da descarga de 
fundo 

EE Principal de Pedrógão 
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3.3.6.2.1. Grupos com montagem a seco 

Grupos verticais de montagem a seco. Caso prático da estação elevatória de Pedrógão 1 

De acordo com os estudos efetuados, a beneficiação do bloco de rega de Pedrógão 1 seria efetuada a partir de uma EE a 

construir junto à barragem de Pedrógão, tendo-se previsto inicialmente que este sistema de bombagem seria instalado no mesmo 

edifício do sistema principal. No entanto, previu-se a sua instalação numa zona totalmente independente de modo a facilitar a sua 

exploração por uma entidade diferente (ver Figura 3.10).  

Apesar de possuir custos de investimentos inferiores, a solução de colocar as duas estações elevatórias no interior de um único 

edifício foi, posteriormente, abandonada (apesar de estarem fisicamente separadas)21. Na Figura 3.11, apresenta-se a 

implantação final das duas estações totalmente separadas. 

Na fase inicial dos estudos, e para o sistema de bombagem destinado à rega do bloco de Pedrógão 1, foi proposta uma solução 

composta por 5 grupos eletrobomba, sendo 3 principais e 2 auxiliares. O funcionamento simultâneo dos 5 grupos permitia o 

débito do caudal máximo de dimensionamento de 640 L/s (ver Quadro 3.6). 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Implantação inicial da estação elevatória de Pedrógão 1. 1) Planta de conjunto 2) Planta do edifício 3) Corte 

 

Figura 3.11 – Estação elevatória de Pedrógão 1. Implantação final 

                                                   
21 Apesar de maior custo de investimento, a EDIA solicitou a separação total destas estruturas, inclusivamente dos espaços exteriores, pois serão geridas 
futuramente por duas entidades diferentes – EDIA e Associação de Regantes. No entanto, e contrariamente a decisões então existentes (Decreto-Lei nº 335/2001 

de 24 de Dezembro), associadas à decisão de separar as estações elevatórias, a EDIA atualmente propôs gerir também as infra-estruturas secundárias. 

1) 

2) 

3) 

EE de Pedrógão 1 

Filtros e RAC´s da 
EE Pedrógão 1 

EE Principal de Pedrógão 

RAC´s da EE Principal Pedrógão 

Corte da EE Pedrógão 1 

Equipamentos da Estação 
Elevatória Principal de Pedrógão 

Equipamentos da Estação 
Elevatória de Pedrógão 1 
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1.ª Fase 2.ª Fase Total

Solução inicial 101 500 €      103 000 €       204 500 €       

Solução alternativa 136 500 €      136 500 €       273 000 €       

Quadro 3.6 – Grupos principais e auxiliares de Pedrógão 1 

 

Face aos reduzidos rendimentos destes grupos (78%), analisou-se técnica e economicamente a possibilidade de utilização de 

bombas multicelulares, que possuíam, face à altura de elevação em causa, melhores rendimentos e velocidade de rotação mais 

reduzida. A análise efetuada permitiu obter uma solução de bombagem alternativa, formada por 6 grupos eletrobomba, todos 

iguais, com as seguintes caraterísticas: número de grupos - 6; tipo de bomba - multicelular; montagem - vertical; caudal unitário - 

106,7 L/s; altura de elevação - 112 m; rendimento máximo -  81,0 %; velocidade nominal - 1500 r.p.m.; potência nominal 

prevista do motor - 200 kW (ver Fotos 21, 23 e 24 do Anexo 3.6). O sistema de regulação selecionado com bombagem direta 

para a rede consistiu na regulação em contínuo do tipo mano-debitmétrica com dois grupos de velocidade variável (ver Ponto 

3.3.6.2.2)22. 

Em função do tipo de explorações existentes no bloco de Pedrógão 1 (pequena e média propriedade) e da previsível reduzida 

adesão ao regadio destas explorações, previu-se a instalação numa 1ª Fase de apenas 3 grupos (50% do caudal total)23. 

Naquele estudo, determinou-se o custo total atualizado das duas soluções, tendo-se partido dos seguintes pressupostos. Nos 

custos de investimento, considerou-se apenas o custo respeitante aos grupos eletrobomba, admitindo-se que os custos dos 

restantes equipamentos mecânicos, das instalações elétricas e da construção civil não terão diferenças significativas. No que 

respeita aos encargos de exploração, não se contabilizou o custo associado à manutenção dos sistemas, assumindo-se que 

serão equivalentes nas duas soluções, e contabilizou-se apenas o custo da energia consumida (o custo de energia adotado foi de 

0,09 €/kW). Em relação aos volumes anuais bombeados admitiu-se a seguinte evolução nas taxas de adesão ao regadio: 10%, 

no 1.º ano, 30%, no 5.º ano, 50%, no 10.º ano e 100% (3.686.970 m3), no 30.º ano (entre estes pontos considerou-se um 

aumento linear). A taxa de atualização adotada foi de 4% e a análise foi feita para um período de 30 anos. Os valores 

determinados são os indicados no Quadro 3.7. Os grupos eletrobomba da solução alternativa têm um custo 33,5 % superior ao 

da solução inicial. 

Quadro 3.7 - Custo dos grupos eletrobomba 

 

 

Para obtenção dos custos energéticos, foi feita uma análise dos rendimentos atingidos pelas bombas na gama de funcionamento 

prevista, tendo-se chegado aos seguintes valores médios: solução inicial - médio  75,5%; solução alternativa - médio  

78,0%. Com base nestes valores, e assumindo para os motores e restante instalação elétrica um rendimento global de 95%, 

estimou-se que o custo de energia, em ano médio, no horizonte de projeto (100% de adesão), seja de: solução inicial – 

132.332 €/ano; solução alternativa – 128.090 €/ano. Deste modo, obteve-se os seguintes custos totais atualizados: solução inicial 

– 1.375.645 €; solução alternativa – 1.394.668 €. 

A solução alternativa apresentava assim um custo total atualizado superior ao da solução inicial, sendo a diferença, porém, pouco 

significativa (+1,4%). Outros aspetos foram tidos em consideração, nomeadamente na solução alternativa, todos os grupos 

                                                   
22 Nos estudos foi efetuada uma análise técnica e económica comparativa entre 3 soluções: 1) Bombagem para um reservatório elevado, sendo o comando dos 

grupos efetuado em função dos níveis de água aí atingidos; 2) Bombagem direta para a rede de rega, com grupos de velocidade fixa e com o respetivo comando 
a ser realizado através de medição de caudal e de um sistema de reservatórios hidropneumáticos (regulação debitimétrica com grupos de velocidade fixa); 3) 
Bombagem direta para a rede de rega, com grupos de velocidade variável, sendo o comando efetuado com recurso a medição de caudal e pressão e a um 
sistema de reservatórios hidropneumáticos (regulação mano-debitimétrica com grupos de velocidade variável). 
23 Nos estudos foi analisada a exclusão deste bloco de rega de Pedrógão 1 devido à elevada percentagem de pequena propriedade existente. No entanto, face a 
que fazia parte da área delimitada no EP de 1996 e, principalmente, como se localiza nas proximidades da vila de Pedrógão, entendeu-se que este bloco 
possuiria um “carater social” especial, tendo-se, no entanto, que otimizar ao máximo a implantação de hidrantes (aumento do número de parcelas beneficiadas 
por um único hidrante) de forma a reduzirem-se os custos de investimento por hectare. Deste modo, até ao início do PE este bloco sofreu várias alterações, 

tendo-se reduzido significativamente o número de hidrantes (ver Figura 3.29).   

Grupos principais: Grupos auxiliares:

Número de grupos 3 2

Tipo de bomba monocelular, de monocelular, de voluta 

Montagem vertical vertical

Caudal unitário 160 l/s 80 l/s

Altura de elevação correspondente 112 m 112 m

Rendimento máximo  78,0 %  79,5 %

Velocidade nominal 1500 r.p.m. 3000 r.p.m.

Potência nominal prevista do motor 355 kW 160 kW
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eletrobomba eram iguais, o que implicava vantagens em termos de rotatividade no seu funcionamento, uniformização de horas de 

serviço, simplificação da automação e uniformização de procedimentos de manutenção, peças de reserva, etc.. As bombas 

auxiliares da solução inicial trabalham à velocidade de 3000 r.p.m., o que contribuí para um desgaste mais acentuado e maiores 

custos de manutenção. Por outro lado, neste caso, o fator dos encargos de exploração foi determinante na seleção da solução 

final. Em função dos vários fatores expostos, considerou-se que o sistema elevatório equipado com 6 grupos multicelulares iguais 

se revelou, globalmente, mais vantajoso. 

A solução escolhida é constituída por um edifício principal, pela zona onde ficavam instalados os filtros e os RH´s, pelo posto de 

seccionamento e transformação e por um conjunto de outras infra-estruturas. O corpo do edifício destinava-se a albergar o 

sistema de bombagem, distinguindo-se um patamar inferior, onde se encontravam os 6 grupos eletrobomba, as condutas de 

aspiração (ver Fotos 4 e 23 do Anexo 3.6) e de compressão e respetivos equipamentos (75,10), um patamar intermédio com os 

quadros elétricos, a sala dos conversores (77,00), o armazem/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) – ver Figura 3.12. 

  

 

 

Figura 3.12 – Estação elevatória de Pedrógão 1 selecionada. 1) EE. Planta, 2) e 3) EE Corte, 4) Alçado Norte. 

No Estudo Prévio, o escalão de bombagem do sub-bloco de Pedrógão 1 foi proposto ser equipado com um sistema de filtração 

adequado à distribuição de água para rega em pressão, tendo-se considerado um grau de filtração de 1500 micra. Refira-se que 

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 efetuada por cada agricultor, de modo a garantir boas condições para o funcionamento dos equipamentos de rega que vai 

utilizar. 

Dadas as caraterísticas da tomada de água da estação elevatória de Pedrógão 1, que tornariam difícil a instalação de um sistema 

de filtração em superfície livre a montante dos grupos eletrobomba, optou-se por uma solução de filtração em pressão. Assim, à 

saída do sistema de bombagem, em derivação à conduta geral de compressão, foi proposto um conjunto de filtragem constituído 

por 2 filtros de malha, com limpeza automática – ver Foto 22 do Anexo 3.6. 

1) 2) 

3) 
4) 

Conduta de compressão 
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Saliente-se que durante a minha carreira, projetei várias estações elevatórias com montagem a seco, quer com grupos verticais, 

quer com grupos horizontais. 

3.3.6.2.2. Grupos com bombas submersíveis 

A) Grupos com bombas submersíveis de coluna vertical multicelular e motores ao ar livre. Caso prático da 

estação elevatória de Pedrógão 3 

No âmbito do projeto de Pedrógão, foi prevista a construção de uma estação elevatória junto ao reservatório de Pedrógão para 

colocar a água em pressão para o bloco de Pedrógão 3. Foram estudadas duas soluções técnicas para esta estação: instalação 

de grupos horizontais a seco, instalados no interior de um edifício associado a uma tomada de água (câmara de aspiração), e 

instalação de grupos em fossa, com bombas submersíveis e motores ao ar livre. Da análise económica efetuada, concluiu-se que 

esta última solução possuía um custo total atualizado cerca de 18% inferior. Nesta análise entrou-se igualmente em conta com os 

encargos de manutenção (maiores na solução com os motores ao ar livre). Assim, para o PE da EE de Pedrógão 3, foram retidas 

as seguintes soluções: 

 Instalação dos equipamentos principais da estação: grupos em fossa24 (bombas submersas de coluna vertical 

multicelular), tubagens, válvulas, filtros e os reservatórios hidropneumáticos numa plataforma exterior. Instalação de 5 

grupos principais e 2 auxiliares (ver Fotos 27 e 28 do Anexo 3.6) e instalações elétricas colocadas em edifício próprio; 

 Sistema de filtração por simples gradagem fina (espaçamento entre grades de 50 mm) na estrutura de tomada de água 

no reservatório de Pedrógão e colocação de filtros de malha instalados em derivação às condutas de compressão; 

 Sistema de regulação com bombagem direta para a rede, com regulação em contínuo do tipo mano-debitmétrica com 

dois grupos de velocidade variável. 

Parte substancial dos equipamentos desta estação elevatória, nomeadamente os grupos eletrobomba e restantes equipamentos 

mecânicos, foram propostos ficar ao ar livre (ver Fotos 27 e 28 do Anexo 3.6). Tal como se pode observar na Figura 3.13, os 

grupos eletrobomba foram instalados numa plataforma comum, com a descarga de fundo e descarregador de superfície do 

reservatório. 

De acordo com o Estudo Prévio, projetou-se a instalação de grupos eletrobomba constituídos por bomba centrífuga submersa de 

coluna vertical, multicelular, com impulsores radiais, com motor elétrico à superfície. Optou-se, tanto para os grupos principais, 

como para os auxiliares, por este tipo de grupos submersos de coluna vertical, de custo mais baixo de utilização durante o ciclo 

de vida útil, devido ao seu elevado grau de otimização, padronização e robotização no fabrico, inclusive com a diminuição de 

custos globais em virtude dos menores custos de construção civil agregados. Tal como para as outras estações elevatórias, no 

presente caso, também foi efetuado um estudo técnico e económico, onde se determinou o tipo e número de grupos 

eletrobomba, tendo-se concluído pela instalação de cinco grupos principais e dois grupos auxiliares. 

As caraterísticas dos grupos principais e auxiliares apresentam-se no Quadro 3.8.  

Quadro 3.8 – Caraterísticas mais importantes dos grupos principais e auxiliares de Pedrógão 3 

 

                                                   
24 Ver Foto 26 do Anexo 3.6 

Grupos principais: Grupos auxiliares:

Número de grupos 5 2

Tipo de bomba bombas submersas de coluna vertical multicelular bombas submersas de coluna vertical multicelular

Altura manométrica máxima 70 m 70 m

Caudal correspondente 0,330 m³/s 0,165 m³/s

Velocidade de rotação nominal 1 485 1/min. 1 480 1/min.

NPSHR 7,0 m 10,5 m

Potência máxima absorvida pela bomba 240 kW 140 kW

Potência do motor 315 kW 160 kW
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Figura 3.13 – Estação elevatória de Pedrógão 3. 1) EE. Planta, 2) 3) e 4) EE. Cortes. 

B) Grupos com bombas submersíveis de coluna vertical e motores, instalados no interior de um edifício. Caso 

prático da estação elevatória dos Almeidas 

No âmbito do projeto de S. Matias, foi prevista a construção de uma estação elevatória secundária, junto à barragem dos 

Almeidas, para colocar a água em pressão para os blocos 3 e 4. 

No EP, analisaram-se duas soluções técnicas quanto ao tipo de grupos eletrobomba: 1) Solução com bombas submersas de 

coluna vertical - esta solução previa a utilização de grupos de coluna vertical, com conjunto hidráulico submerso e motor a seco, o 

que obrigava à construção de uma câmara de aspiração nas proximidades da albufeira; e 2) Solução com grupos horizontais 

instalados a seco - esta solução previa bombas de eixo horizontal, de voluta bi-partida, com motor elétrico montado sobre base 

de assentamento comum. Devido às caraterísticas específicas dos dois tipos de grupos eletrobomba em causa, cada uma destas 

soluções obriga a conceções e arranjos diferentes da estação elevatória (ver Figura 3.14). De forma a permitir uma comparação 

de custos, procedeu-se, para cada alternativa, a uma pré-definição da estação (tomada de água, edifício e plataforma exterior). 

No que se refere à localização da EE, na alternativa com grupos com bombas submersíveis multicelulares, a tomada de água foi 

implantada junto à albufeira, enquanto que, na alternativa com grupos horizontais, selecionou-se um local nas proximidades da 

barragem cujas cotas do terreno se aproximassem das cotas exigidas para a instalação dos grupos eletrobomba e que, por outro 

lado, a sua localização se aproximasse da área a beneficiar (neste caso exigiu a instalação de uma conduta de aspiração com 

cerca de 200 m de comprimento). 

A análise técnica e económica efetuada concluiu que deveria ser selecionada a solução com grupos com bombas submersíveis, 

cujas principais caraterísticas (todos os grupos possuem velocidade variável), se apresentam no Quadro 3.9. 
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Figura 3.14 – Alternativas estudadas para a estação elevatória dos Almeidas. Plantas 

Quadro 3.9 – Principais caraterísticas dos grupos principais e auxiliares dos patamares de elevação da EE dos Almeidas 

 

A adução de água a partir da barragem foi prevista através de uma estrutura de tomada de água em superfície livre. Previu-se 

proteger a secção de entrada com uma grelha metálica amovível, equipada com máquina limpa-grelhas automática. 

Naquele estudo, foi proposta a instalação dos grupos eletrobomba em câmaras de aspiração individuais, dotadas de ranhuras 

para a montagem de comportas ensecadeiras, manobradas através de um diferencial elétrico, funcionando num monocarril. 

No que se refere ao sistema de regulação, foram analisadas 3 soluções: i) solução clássica, com bombagem para reservatório 

elevado; ii) solução debitimétrica; iii) solução mano-debitimétrica25. Nas proximidades da estação elevatória ou dos troços iniciais 

das condutas gerais de compressão, não existiam locais que permitiam a instalação de um reservatório com altura aceitável, o 

que obrigaria por exemplo para o Patamar 2, à construção de uma torre de pressão com mais de 45 m de altura. A solução 

                                                   
25 A regulação mano-debitimétrica utiliza dois ou mais grupos de velocidade variável associados a reservatórios hidropneumáticos. Neste caso, a cada caudal 
solicitado corresponde uma determinada pressão a garantir à cabeça da rede (respeitante a um certo ponto da curva caraterística da instalação) que é satisfeito 

por um ou mais grupos em funcionamento. 

Grupos principais: Grupos auxiliares:

Patamar de elevação 1 (Bloco 3):
Número de grupos 3 2

Tipo de bomba bombas submersas de coluna vertical multicelular bombas submersas de coluna vertical multicelular

Caudal correspondente 0,420 m
3/s 0,210 m

3/s
Altura manométrica máxima 38 m 38 m

Potência nominal prevista dos motores 240 kW 135 kW

Patamar de elevação 2 (Bloco 4):

Número de grupos 4 2

Tipo de bomba bombas submersas de coluna vertical multicelular bombas submersas de coluna vertical multicelular

Caudal correspondente 0,328 m
3/s 0,164 m

3/s

Altura manométrica máxima 88 m 88 m

Potência nominal prevista dos motores 400 kW 200 kW

Alternativa com grupos horizontais a seco 

Alternativa com grupos verticais 

Grupos horizontais (patamar Bloco 4) 

Conduta de aspiração 

Canal de aproximação 

Câmara de aspiração 

Edifício 

RAC´s 

e filtros 

Grupos horizontais (patamar Bloco 3) 
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clássica foi, portanto, abandonada. Relativamente às restantes duas soluções, a solução mano-debitimétrica, com grupos a 

operar com velocidade variável apresentava a vantagem da minimização do consumo energético que acabou por justificar os 

custos adicionais de investimento com os conversores de frequência, pelo que foi abandonada também a solução com grupos de 

velocidade fixa. 

A experiência dos últimos anos, em perímetros de rega semelhantes, tem conduzido a que as soluções mais económicas para as 

estações elevatórias correspondam à utilização de um determinado número de grupos associados em paralelo, prevendo-se, 

ainda, dois grupos auxiliares com caudal reduzido que permitam um melhor ajustamento no fornecimento dos pequenos caudais.  

O sistema de comando previsto, com bombagem direta para a rede de rega, pressupõe a instalação de reservatórios 

hidropneumáticos e instrumentação apropriada (medição de nível, de caudal e pressão). 

3.3.6.2.3. Bombas e motores submersíveis 

Ao longo da minha carreira efetuei a conceção e o dimensionamento de várias estações elevatórias com bombas e motores 

submersíveis, destacando-se as EE´s do Umbape e de Mopeia, em Moçambique, que se encontram em funcionamento (ver 

Ponto 4.4.1). 

3.3.7. Centrais hidroelétricas. Caso prático da central de Serpa 

Nos estudos e projetos efetuados para o EFMA, fui chefe de projeto da central hidroelétrica de Serpa, que está inserida no 

circuito hidráulico de Brinches-Enxoé. Neste circuito, foi previsto o reforço do armazenamento da albufeira de Serpa com um 

caudal permanente de 2,55 m³/s, durante a época de rega. Nestes estudos, participei no dimensionamento da conduta forçada, 

dos RH´s, e nos estudos hidráulicos das condutas. 

De acordo com o projetado, os caudais são transferidos a partir do reservatório de Brinches-Sul, cujas cotas de funcionamento 

variam entre (185,00) e (182,00), para a albufeira da Serpa, com o NPA fixado à (123,50), através de um troço comum da adutora 

Brinches-Este-Barragem da Laje, a partir da qual se efetua a derivação para a conduta forçada de restituição à albufeira de 

Serpa. O troço comum de DN 2500 mm tem um desenvolvimento de 2.175 m até à derivação, ao qual se segue a conduta 

forçada de DN 1200 mm, com 2.135 m de desenvolvimento (ver Figura 3.15). Na restituição à albufeira, de modo a aproveitar a 

queda disponível entre os dois reservatórios, foi instalada uma central hidroelétrica equipada com grupo gerador aproveitando a 

queda bruta disponível de 63 m. Nesta central foi instalado um “by-pass” ao circuito hidráulico, por forma a permitir a restituição à 

albufeira nas situações de paragem do grupo por avaria ou necessidade de manutenção. 

  

Figura 3.15 – Central de Serpa. Planta de localização e esquema de funcionamento 

No Estudo Prévio foram avaliadas e comparadas quatro alternativas, correspondendo a Solução Base a não se prever qualquer 

sistema de recuperação de energia (sem central), a Alternativa 1, com uma central equipada com um grupo gerador de 2,55 m³/s, 
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a Alternativa 2 com uma central equipada com um grupo gerador de 3,80 m³/s e, finalmente, a Alternativa 3 equipada com um 

grupo reversível com um caudal de restituição à albufeira de Serpa de 5,80 m³/s. A Solução Base apenas possuía na restituição à 

albufeira de Serpa uma câmara de válvulas com válvula de jato oco. A solução selecionada no EP foi a Alternativa 3, que era 

constituída por uma central reversível equipada com um grupo com capacidade de turbinar cerca de 5,8 m3/s, que garantia maior 

flexibilidade de exploração ao sistema primário Brinches-Enxoé e que possuía a vantagem técnica de permitir, em caso de 

necessidade (avaria no sistema primário Brinches-Enxoé-Laje), bombear água a partir da albufeira de Serpa para as albufeiras do 

Enxoé e da Laje. 

Após a elaboração do EP, foi solicitado pela EDIA a redução dos custos de investimento da central, tendo-se para tal calculado 

um caudal mínimo de turbinagem que foi de 2,5 m3/s. Para esta gama de caudais verificou-se que era técnica e economicamente 

aconselhável a separação do grupo turbina-alternador do grupo eletrobomba. 

De acordo com o projeto, a turbina selecionada e que foi instalada é do tipo Francis, dupla, de eixo horizontal, dimensionada para 

aquele caudal sob uma queda bruta nominal de 63 m (potência nominal do grupo é de 1500 kW). Em caso de impedimento do 

grupo turbina-alternador, a restituição à albufeira de Serpa foi prevista ser efetuada pelo by-pass dimensionado para idêntico 

caudal (ver Foto 6 do Anexo 3.5). 

Na central, foi igualmente instalado um grupo eletrobomba, que permite redistribuir os volumes armazenados nas diferentes 

albufeiras do sistema, em caso de rotura do sistema elevatório e adutor entre a barragem de Brinches e o reservatório de 

Brinches Sul. O grupo eletrobomba foi dimensionado para um caudal de 1,52 m3/s, sob altura manométrica máxima de 67,5 m (o 

caudal mínimo é equivalente ao caudal nominal de cada bomba instalada na EE de Brinches). Previu-se que este grupo fosse 

constituído por uma bomba centrífuga de voluta dupla e impulsor de dupla entrada, de eixo horizontal  (potência prevista do motor 

elétrico é de 1300 kW). Caso futuramente se verifique rentável, em função das condições a estabelecer entre a EDIA e a EDP 

Distribuição, S.A., durante a época de Inverno, o grupo eletrobomba permitirá elevar para o reservatório de Brinches-Sul os 

caudais próprios do sistema, bombeando de preferência, durante a noite, sento posteriormente turbinados nas horas de ponta, 

durante o dia. 

3.3.8. Redes secundárias de rega 

Após delimitação dos blocos de rega e da área a beneficiar em baixa e alta pressão, na fase de Estudo Prévio efetuou-se, para 

cada alternativa, um pré-dimensionamento das redes de adução, de forma a determinarem-se os custos de investimento e a 

efetuar-se a comparação técnica e económica das alternativas. Os estudos efetuados nesta fase iniciaram-se pela delimitação 

das unidades de rega, seguindo-se um estudo sobre as condições hidráulicas de serviço a garantir. A definição dos caudais de 

dimensionamento das bocas de rega foi necessária, por forma a que estes satisfaçam, sem restrições, as necessidades de água 

das diferentes culturas, para as várias tecnologias de rega e no tempo disponível para aplicar as dotações requeridas. 

As classes de bocas de rega foram entretanto selecionadas, seguindo-se-lhe, por alternativa, a conceção do sistema de rega, a 

identificação do plano de localização dos hidrantes e o traçado em planta das redes de rega. Nesta fase, o dimensionamento 

hidráulico das condutas foi apresentado por alternativa e foram apresentados os pormenores da vala tipo (dependem do tipo de 

terrenos existentes e das tubagens) e, igualmente, dos órgãos de exploração e segurança para análise e aprovação do Dono de 

Obra. No Ponto 3.4.2.2, apresenta-se com mais pormenor os aspetos anteriores. 

3.3.9. Análise técnica, económica e ambiental 

3.3.9.1. Custos de investimento 

Na fase final do Estudo Prévio, e para cada alternativa estudada, foram determinados os custos de investimento para a 

construção das infra-estruturas e os encargos anuais de exploração, operação e manutenção. Os investimentos foram calculados 

com base na medição dos elementos de obra e em preços de aplicação para a realização de empreitadas de natureza 

semelhante. 

No caso de Pedrógão, e para as duas alternativas estudadas, foram estimados os custos de investimento das seguintes infra-

estruturas: EE´s secundárias de Pedrógão e de Selmes, reservatórios de Pedrógão e de Selmes, redes secundárias de rega, 

rede viária e rede de drenagem. A estimativa de custos dos sistemas lineares (adutores e redes secundárias de rega) foi efetuada 

considerando os movimentos de terra, as tubagens instaladas em vala, acessórios e equipamentos e o sistema de controlo e 
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monitorização. A estimativa de custos das estações elevatórias foi efetuada a partir de curvas de regressão, considerando o 

caudal, a altura de elevação e a potência26. Os investimentos associados aos reservatórios de regularização foram estimados de 

acordo com as quantidades previstas para as movimentações de terra e das obras de construção civil e equipamentos. 

3.3.9.2. Encargos anuais de manutenção e conservação 

Para a estimativa dos encargos anuais de manutenção e conservação, recorreu-se a percentagens sobre o valor dos 

investimentos para a construção de cada tipo de infra-estrutura. Fez-se a distinção entre elementos de construção civil e 

equipamento e aplicaram-se percentagens crescentes ao longo do período de vida útil das obras (ver Quadro 3.10). Em relação 

ao equipamento, considerou-se, ainda, que o mesmo será substituído a meio do período de vida útil. 

Quadro 3.10 - Percentagem para o cálculo dos encargos de manutenção e conservação 

 

3.3.9.3. Encargos anuais de exploração 

Os encargos anuais de exploração (energia) foram estimados com base nos volumes médios de água elevados, na potência das 

estações elevatórias e no custo médio da energia elétrica.  

3.3.9.4. Valor Atualizado Líquido 

A partir destes custos e encargos, calcularam-se os valores atualizados líquidos de cada solução alternativa e procedeu-se a uma 

análise de sensibilidade para diferentes valores de taxa de retorno de capital. O valor atualizado líquido de cada alternativa foi 

calculado para um período de vida útil de 30 anos e para três situações – sem comparticipação de fundos comunitários e com 

comparticipação a 70% e a 100% – utilizando uma taxa de retorno de capital de 4%. 

3.3.9.5. Análise comparativa técnica, económica e ambiental 

Para as soluções técnicas estudadas, efetuou-se um estudo técnico, económico e ambiental comparativo. Este estudo foi 

faseado do seguinte modo: 1) definição dos critérios para avaliação das soluções técnicas alternativas; 2) análise técnica, 

económica e ambiental; 3) análise de sensibilidade; e 4) seleção da solução mais adequada. 

Na comparação de alternativas técnicas foram definidos um conjunto de critérios e procedeu-se à sua valorização. Os diversos 

critérios definidos foram integrados sob o ponto de vista técnico, económico e ambiental. 

Os critérios técnicos, utilizados para a comparação de alternativas, foram os seguintes: estratégia na prioridade de construção 

das infra-estruturas, a complexidade técnica das obras, a extensão dos circuitos, o número de infra-estruturas, o tempo de 

execução, os prazos de execução, a eficiência dos sistemas de adução e regularização, a garantia de funcionamento, a 

autonomia no fornecimento de água e a complexidade da sua gestão. A análise económica foi efetuada comparando-se os custos 

de investimento totais em termos de primeiro investimento, com e sem comparticipação comunitária. Para comparação 

económica das soluções, foi adotada a técnica da atualização de custos e benefícios. Esta metodologia pressupõe a adoção de 

taxas de atualização. Do ponto de vista estritamente económico, selecionou-se a solução que conduziu aos menores custos e 

aos maiores benefícios, quer uns, quer outros atualizados. Por outro lado, nestes critérios económicos, atendeu-se igualmente 

aos encargos de manutenção e de exploração. No que respeita aos critérios ambientais, foram considerados e valorizados os 

impactes negativos paisagísticos e ecológicos. 

                                                   
26

 Exemplo de curva de regressão utilizada após a execução de vários projetos executados na COBA e do acompanhamento dos custos finais das obras: 
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Elemento de obra Período Percentagem Elemento de obra Período Percentagem

1ª década 0,75 1ª década 2,00

2ª década 1,00 2ª década 5,00

3ª década 1,25 3ª década 2,00

4ª década 1,25 4ª década 5,00

Construção civil Equipamento
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Do ponto de vista global, foi selecionada a alternativa que, para além de ter conduzido ao menor custo, minimizou os eventuais 

impactes negativos. 

Como os pressupostos de base das diversas alternativas, nomeadamente os tempos de execução, os custos de investimento, os 

benefícios e as taxas de atualização, podem sofrer alterações, efetuou-se, também, uma análise de sensibilidade. Este 

procedimento destinou-se a observar o comportamento das diversas soluções estudadas, considerando alguns cenários de 

evolução futura. Sob este ponto de vista, selecionou-se a solução que revelou maior robustez, face às variações dos parâmetros 

de base adotados para comparação económica das soluções. 

Relativamente aos diversos critérios anteriormente referidos, estabeleceu-se uma classificação, atribuindo a cada classe uma 

valorização pontual crescente. Após comparação das alternativas, segundo todos os critérios atrás definidos, foi criada uma 

matriz de valorização de alternativas, que permitiu uma análise multi-critério. A proposta selecionada foi aquela que conduziu à 

pontuação mais baixa. 

3.3.10. Infra-estruturas complementares 

Nos perímetros hidroagrícolas projetados, foram igualmente objeto de estudo a rede viária e a rede de drenagem e enxugo. Estas 

duas componentes são essenciais para o aumento da produtividade do regadio e a viabilização dos investimentos efetuados,  

Face à dimensão limitada do presente relatório, descreverei seguidamente apenas os principais aspetos destas duas 

componentes. 

3.3.10.1. Rede viária 

Na fase inicial dos estudos, e para a rede viária, foi efetuada uma análise prévia da situação atual e proposta uma solução para o 

futuro empreendimento. Neste âmbito, foi dada particular atenção à rede destinada a servir de acesso às obras como são os 

casos das estações elevatórias e sua interligação com as barragens e reservatórios, bem como das plataformas de serviço dos 

circuitos adutores primários e principais nós das redes secundárias. Paralelamente, foi analisada a existência de caminhos 

existentes e que efetuam a ligação entre estradas municipais ou nacionais e que intercetam o maior número de parcelas. Assim, 

decorrente da análise efetuada, foi proposta a adequada categoria de caminhos e obras hidráulicas associadas, estabelecendo-

se a Planta de Intervenção na Rede Viária, interligada com a rede de drenagem e com as restantes infra-estruturas propostas. 

No EP, foram abordados, entre outros, os seguintes assuntos principais: 1) levantamento da situação atual, com proposta dos 

caminhos a beneficiar e seu estado de transitabilidade; 2) novos caminhos a projetar, incluindo interligação com as redes de 

drenagem e de rega; 3) caraterísticas e natureza do pavimento a propor; 4) critérios de drenagem longitudinal e transversal dos 

caminhos, métodos de cálculo dos caudais e de dimensionamento das obras hidráulicas respetivas; e critérios de traçado em 

planta e em perfil (perfis tipo, raios mínimos, sobrelargura). Esta análise foi colocada para apreciação da comissão de 

acompanhamento. 

3.3.10.2. Rede de drenagem e enxugo 

Na fase de Estudo Prévio, foram analisadas soluções técnicas, tendo-se apresentado as principais finalidades e definido os 

critérios gerais a que se deve submeter esta componente do trabalho e foi proposto o traçado da rede de drenagem, a reabilitar e 

a construir. Assim, os estudos relativos à problemática da drenagem iniciaram-se pela realização das seguintes tarefas: a 

identificação e delimitação das áreas com problemas de drenagem, com apoio no estudo de solos e de visitas ao terreno; a 

identificação das origens do excesso de água, resultantes de má drenagem interna ou externa ou do transbordamento das linhas 

de água, consequência da sua baixa capacidade de vazão; e a análise do traçado da rede natural de drenagem das zonas em 

estudo, formada pelas linhas de água principais que a cruzam e por outras de menor importância. 

As soluções propostas tiveram em conta quer a situação atual quer a situação futura, resultante da existência da prática de rega, 

em que os problemas de drenagem terão, como é normal, uma maior acuidade. Os estudos efetuados compreenderam a análise 

da rede de drenagem e enxugo existente em função do levantamento e diagnóstico efetuado e a rede a projetar, em 

complemento da existente e interligada com as redes de rega. Foram igualmente analisados os tipos de intervenções previstos 

(limpeza, regularização, abertura de secção, etc.), bem como a identificação e a caraterização das principais obras de arte 
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associadas, com definição das soluções-tipo base, tendo por base os critérios de drenagem e as imposições das entidades 

oficiais (nos projetos do EFMA foram nomeadas equipas de acompanhamento da EDIA/DGADR). 

Neste tipo de projetos, as obras de drenagem superficial compreendem, essencialmente, os trabalhos de regularização fluvial dos 

troços de linhas de água que interessam à área beneficiada. Em primeiro lugar, foi analisado um conjunto de intervenções 

destinadas a realizar o aumento da capacidade de vazão das linhas de água, de forma a permitir o escoamento, sem inundação 

das zonas marginais, para a cheia de período de retorno selecionado. O aumento da capacidade de vazão efetuou-se, de forma 

geral, à custa do aumento da secção útil, diminuição da sua rugosidade e redução das perdas de carga localizadas (retificação do 

traçado, reperfilamento do leito, eliminação de pontos de estrangulamento, etc.). 

Foi efetuado um estudo hidrológico para as linhas de água a regularizar e foram identificadas as estações hidrométricas, com 

dados disponíveis que permitiram uma abordagem metodológica de base estatística e a calibração de um modelo de hidrograma 

unitário adequado à estimativa de hidrogramas de cheia, em secções de interesse, a partir da precipitação. 

Procedeu-se, inicialmente, a uma caraterização fisiográfica das bacias das linhas de água nas secções de interesse (topográfica, 

tipo de solos e coberto vegetal). Os parâmetros obtidos foram utilizados nos estudos hidrológicos, na determinação de diferentes 

fatores significativos, como o tempo de concentração da bacia, a estimativa dos coeficientes de escoamento, etc.. 

Nos estudos, com base na caraterização geológica e no revestimento, foi determinada a precipitação útil. No que se refere às 

precipitações de curta duração e grande intensidade, foram consideradas as curvas I-D-F propostas para a região (INAG, Planos 

de Bacia, Rafaela Matos), tendo-se estimado os hietogramas de projeto. A síntese do hidrograma unitário ou a utilização de um 

hidrograma unitário de base empírica, em combinação com o hietograma de precipitação de projeto permitiu determinar, para as 

secções de interesse, os hidrogramas de cheia associados aos períodos de retorno pretendidos, nomeadamente 5, 10, 20, 50 e 

100 anos. Para o efeito, foi usado o modelo HEC-HMS, desenvolvido pelo US Army Corps of Engineers. 

Para os períodos de retorno selecionados, foi efetuado o estudo das obras de ampliação das linhas de água, tendo em vista o 

critério de inundação apenas para cheias de período de retorno superior. Para este efeito, uma vez definidos os caudais afluentes 

e conhecida a geometria das secções das linhas de água, foi avaliada a capacidade atual das linhas de água para as cheias de 

vários períodos de retorno. Em seguida, foram esboçadas possíveis soluções alternativas no que se refere ao traçado dos canais, 

secções hidráulicas, eliminação de estrangulamentos, tipo de revestimento, etc.. No EP, as soluções técnicas foram 

dimensionadas sumariamente, sob o ponto de vista hidráulico e estrutural, e os seus custos estimados. 

3.4. Projetos de Execução 

3.4.1. Infra-estruturas primárias 

3.4.1.1. Estações elevatórias 

Uma das maiores estações elevatórias projetadas para o EFMA é a EE Principal de Pedrógão e que já se encontra construída e 

em funcionamento. Para além de ter chefiado uma equipa de projeto multidisciplinar, efetuei para esta infra-estrutura a sua 

conceção e o projeto de alguns dos componentes (dimensionamento hidráulico das tubagens de aspiração e de compressão, do 

golpe de ariete27, da conduta elevatória, da câmara de válvulas terminal, da estrutura de entrada de água no reservatório, etc.) - 

ver Foto 1 do Anexo 3.6. 

Nesta estação foram instalados 6 grupos eletrobomba principais iguais (ver Figura 3.16), de velocidade fixa, de eixo vertical, com 

caudal nominal unitário de 2,083 m3/s, altura de elevação de 80,9 m e com uma potência nominal dos motores elétricos dos 

grupos principais de 2.000 kW (ver Foto 2 do Anexo 3.6). As condutas são em aço soldado e foram dimensionadas para pressões 

de cálculo das tubagens de aspiração e de compressão de 0,6 MPa e 1,6 MPa, respetivamente. A tubagem geral de aspiração 

instalada possui um diâmetro que varia entre DN 3300 e DN 1300 e o diâmetro do coletor geral de compressão é de DN 2500 

(ver Fotos 4, 19 e 25 do Anexo 3.6). O diâmetro das condutas individuais de aspiração instaladas é de DN 1200, para os grupos 

                                                   
27

 Para o estudo do comportamento das condutas em regime transitório procedeu-se à sua modelação em computador utilizando o programa ERTEP, 

desenvolvido pela COBA, que permite o cálculo de sistemas complexos de condutas, incluindo redes de distribuição, e o dimensionamento de diversos 
dispositivos de proteção. Este programa recorre ao método das caraterísticas para a modelação do escoamento variável, de util ização comum para a modelação 

de sistemas deste tipo em computador.  
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principais, e de DN 300, para o grupo auxiliar. O diâmetro das condutas individuais de compressão é de DN 1000, para os grupos 

principais, e DN 350, para o grupo auxiliar. 

As válvulas de seccionamento das condutas individuais de aspiração instaladas são de borboleta, DN 1200, para os grupos 

principais (ver Foto 2 do Anexo 3.6) e DN 300, para o grupo auxiliar, e as de seccionamento das condutas individuais de 

compressão são de borboleta com contrapeso com amortecedor, motorizadas, DN 1000, para os grupos principais e de retenção 

de batente DN 350, para o grupo auxiliar. As válvulas instaladas à entrada dos RH´s são de borboleta DN 1600. Todas as 

válvulas estão associadas a uma junta montagem autoblocante de igual diâmetro e pressão nominal.  À entrada e à saída da 

estação elevatória foram instaladas duas juntas mecânicas flexíveis do diâmetro das respetivas condutas. 

Todas as tubagens individuais de aspiração (ver Foto 2 do Anexo 3.6) e compressão dos grupos eletrobomba foram equipadas 

com ventosas automáticas DN200. 

No início da conduta de compressão para controlo da EE foi instalado um medidor de caudal do tipo ultrassónico de DN 2500 de 

diâmetro nominal. Com inserção direta no coletor geral de compressão, foram instalados seis reservatórios hidropneumáticos de 

iguais características, com capacidade útil de 120 m3 cada e com um diâmetro da conduta de ligação de DN 1600. 

Na sala dos grupos da estação elevatória foram instaladas bombas acionadas por motores elétricos com sistema de 

arrefecimento ar-água. Para a sala dos grupos, foram instalados dois arrefecedores evaporativos, colocados no interior do edifício 

com um caudal de 15.000 m3/h, e condutas de insuflação de ar ao longo da sala das máquinas (instalados no alçado virado a 

norte). 

Na sala dos grupos foi projetada e instalada uma ponte rolante com capacidade de carga de 20 t. 

  

  

Figura 3.16 – Estação Elevatória Principal de Pedrógão. 1) Planta 2) Corte 3) Alçado Oeste 4) Alçado Este. 

No que se refere à conduta elevatória de ligação ao reservatório de Pedrógão, possui um desenvolvimento de 2.750 m, tendo-se 

instalado tubagens de betão armado com alma de aço, com um diâmetro nominal de 2.500 mm – ver Fotos 6, 7, 14 e 15 do 

Anexo 3.6. Esta conduta foi dimensionada para um caudal de 12,5 m3/s. Ao longo da conduta foram instalados equipamentos de 

segurança e exploração, nomeadamente ventosas e descargas de fundo. Na seção terminal, foi instalada uma válvula tipo 

borboleta com alavanca e contrapeso DN 2500 – ver Foto 8 do Anexo 3.6 e Figura 3.21. 

1) 2) 

3) 4) 
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3.4.1.2. Redes primárias de adução 

Durante a minha atividade profissional, desenvolvi vários estudos e projetos de redes primárias de adução, destacando-se, nos 

últimos anos, os adutores de Pedrógão (DN 2500), de S. Matias (DN 1800 a DN 1400) e de Baleizão-Quintos (DN 2500 e 2150). 

Devido às suas caraterísticas particulares de dimensão, extensão e, principalmente, de carga hidráulica disponível, apresento 

seguidamente, de forma resumida, as principais caraterísticas hidráulicas e construtivas do adutor de Baleizão-Quintos. 

No planeamento do sistema primário de Baleizão-Quintos, teve-se por principal objetivo a colocação do reservatório da 

extremidade a uma cota suficientemente elevada que permitisse dominar a maior área possível, reduzindo-se, desta forma, a 

altura de elevação da estação elevatória terminal do Estácio. Tal como foi preconizado para outros aproveitamentos 

hidroagrícolas do EFMA, pretendia-se, preferencialmente, alimentar diretamente a rede secundária de rega, a partir do adutor 

primário. 

Este sistema adutor primário estabelece a ligação entre a barragem da Magra (câmara de derivação - NPA – (193)) e o 

reservatório terminal do Estácio (NPA – (188)) que se encontra atualmente em construção. 

A planimetria, a altimetria, o relevo ondulado da região e o desnível mínimo requerido entre as duas albufeiras constituíram os 

principais obstáculos no dimensionamento do adutor28, quer na implantação do traçado, quer na localização do perfil longitudinal, 

face à piezométrica determinada. Saliente-se que no terceiro troço do adutor, num desenvolvimento de cerca de 100 m, o 

infradorso da conduta atinge uma profundidade da ordem dos 9 m, devido à linha piezométrica “cortar” o terreno. Este troço 

efetua a travessia de uma zona planáltica de cotas mais elevadas localizada próximo do marco geodésico da Ventosa e termina 

na derivação para a rede de rega do bloco 3. No projeto, e para este troço foi inclusivamente projetado um tubo ventosa, no ponto 

alto do perfil da conduta, pois as ventosas dimensionadas para trabalhar em baixa pressão não funcionam corretamente naquela 

seção, com aquela pressão (pressões < 0,01 MPa) – ver Figura 3.17. 

No projeto, após ter-se verificado que era possível o funcionamento gravítico entre aqueles dois locais, passou-se à 

pormenorização dos blocos alimentados por este adutor, quer os blocos alimentados diretamente (blocos 1, 2 e 3), quer os 

beneficiados por uma estação elevatória secundária (EE do Estácio), anexa ao reservatório de regularização terminal (blocos 4 e 

5). 

  
 

Figura 3.17 – Adutor gravítico de Baleizão-Quintos. Planta de localização (1) e exemplo de planta e perfil longitudinal (2). 

O estudo de otimização dos custos de investimento e dos encargos de exploração efetuados tiveram em conta a rede primária e 

a rede secundária. O estudo terminou com a seleção da solução que se considerou técnica e economicamente mais racional, 

tendo-se beneficiado um total de 7.994 ha (3.796 ha em baixa pressão e 4.198 ha em alta pressão). 

O adutor gravítico projetado, que se encontra atualmente em construção, possui um desenvolvimento total de 8.392 m, o seu 

traçado em planta desenvolve-se no sentido N-S, e é constituído por quatro troços. O primeiro troço tem origem na câmara de 

                                                   
28

 A perda de carga unitária foi calculada pela fórmula de Colebrook White, considerando que o valor da viscosidade cinemática é 1,01x10-6 m²/s 
(correspondente a uma temperatura da água de 20º C) e que a rugosidade absoluta é 0,1 mm nas condutas de betão. As perdas de carga localizadas nas 
diversas singularidades foram calculadas a partir da seguinte formula: Δ h = k (v2/2g), em que: Δ h – perda de carga localizada (m); K – coeficiente de perda de 

carga da singularidade (adimensional); v – velocidade média do escoamento (m/s); g – aceleração da gravidade – 9.81 m/s2. 
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derivação do Circuito Hidráulico S. Pedro-Baleizão, nas proximidades do Monte da Magra e termina na derivação para o bloco 1, 

próximo do Monte Branco. Este troço possui um desenvolvimento de aproximadamente 1.439 m. O segundo troço estabelece a 

ligação entre a primeira e a segunda derivação (bloco 2) e tem um desenvolvimento de 2.627 m. O terceiro troço estabelece a 

ligação entre a segunda e a terceira derivação (bloco 3) e tem um desenvolvimento de 3.965 m. O quarto e último troço 

estabelece a ligação ao reservatório do Estácio e o seu comprimento é de aproximadamente 362 m. 

Ao longo do seu traçado, e para possibilitar o acesso ao adutor e aos equipamentos nele instalados, previu-se a construção de 

um caminho lateral de apoio de 4 metros de largura, revestido com “tout-venant”. Para além disto, previu-se a construção dos 

respetivos aquedutos, para garantir a drenagem transversal. 

O adutor foi projetado em condutas de betão armado com alma de aço com diâmetros a variar entre DN 2500 mm e DN 2150 mm 

e foram utilizados tubagens das classes de pressão PN 4, PN 6 e PN 8 – ver Fotos 1, 2 e 3 do Anexo 3.8. 

Na definição do traçado em perfil longitudinal, procurou-se evitar o recurso a acessórios através de desenvolvimentos curvos. 

Todavia, ao longo do traçado do adutor, foram instalados os necessários órgãos de manobra e segurança, como sejam ventosas 

nos pontos altos, descargas de fundo nos pontos baixos, válvulas de seccionamento nos principais nós e no início das 

derivações. 

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, adotaram-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 onde as restrições de funcionamento hidráulico assim o impuseram (ver Foto 4 do Anexo 3.8). 

As condutas foram instaladas em vala, com secção adaptada às condições de fundação existentes. As seções da vala 

dependeram das formações geológicas intercetadas e da presença de água (ver Fotos 1 a 5 do Anexo 3.8). 

Quanto a inclinações mínimas de instalação, utilizaram-se para os troços ascendentes e descendentes 0,3% e 0,5%, 

respetivamente. 

Na travessia de estradas nacionais e municipais pela conduta adutora, foi previsto a travessia das condutas por cravação/ 

perfuração horizontal. Nas secções de travessia de valas de drenagem, de linhas de água e de caminhos as condutas foram 

protegidas com um envolvimento de betão armado. 

Nas derivações do adutor previu-se a instalação dos seguintes equipamentos de controlo, segurança e exploração: válvulas de 

seccionamento de comando motorizado; circuitos de “by-pass” equipado com válvulas motorizadas; ventosas de três funções; 

coletor de descarga de fundo; medidor de caudal eletromagnético (ver Figura 3.18). 

 

 

 

Figura 3.18 – Adutor gravítico de Baleizão-Quintos. Derivação Tipo. Planta (1) e cortes (2 e 3). 
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Para a entrega de caudais no reservatório do Estácio, foi prevista a construção de duas caixas para instalação de uma válvula de 

regulação de caudal e de um medidor de caudal (ver Fotos 6, 7 e 8 do Anexo 3.8). A válvula de regulação do tipo de borboleta de 

DN 2000 mm foi implantada em linha com o adutor e regulará a entrada de água no reservatório do Estácio (ver Figura 3.19). 

  

Figura 3.19 – Adutor gravítico de Baleizão-Quintos. Ligação ao reservatório do Estácio. Plantas (1) e Corte (2 e 3). 

Nas redes primárias de adução, desenvolvi igualmente o projeto de vários canais, quer inseridos em novos aproveitamentos 

hidroagrícolas (ex: canal da Infra-estrutura 12, com caudal máximo de 6,9 m3/s e desenvolvimento de 16 km – ver Fotos 1 a 4 e 

15 do Anexo 3.1), quer inseridos em obras de reabilitação e modernização (ex: canais do Sorraia, de Odivelas, do Mira, etc.). 

3.4.1.3. Reservatórios 

Ao longo da minha carreira, para além da determinação da dimensão de reservatórios e da sua localização, efetuei a conceção e 

o dimensionamento dos órgãos de segurança, exploração e manutenção, destacando-se, para o EFMA, o de Pedrógão, o 

reservatório do bloco XIV, para o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, e o reservatório do bloco 3, para Aproveitamento 

Hidroagrícola de Odivelas (a nível de Anteprojeto Detalhado). Neste capítulo, irei destacar alguns aspetos de dimensionamento e 

caraterísticas das principais infra-estruturas construídas no reservatório de Pedrógão – ver Figura 3.20. 

Face à dimensão da obra, esta foi construída por modelação do terreno, em escavação e aterro, com geometria adaptada ao 

relevo natural. O seu volume útil de regularização é de 145.152 m3, o perímetro total do reservatório, medido pelo eixo do 

coroamento, é de 946 metros e a sua área interna à cota do coroamento tem 56.179 m2. O corpo do aterro é em aterro zonado, 

com uma largura de coroamento de 4,5 m, com um desenvolvimento do coroamento de 946 m e com uma inclinação dos taludes 

de 1V:2H. 

No projeto, para determinação da cota do coroamento, foram consideradas as seguintes combinações de ações tendo em vista a 

avaliação da folga: NPA + ondulação causada por vento excecional (Tempo de retorno (T) » 1000 anos e Velocidade (V) = 

160 km/h); e NMC + ondulação causada por vento habitual (T » 20 anos e V = 80 km/h). Os valores encontrados para a cota do 

coroamento foram de (156,86) e (157,41), correspondentes à cota do NPA, (156,00), e do NMC, (157,00), respetivamente, 

acrescida da altura de espraiamento da onda produzida por um vento excecional e habitual. Assim, adotou-se, para o 

coroamento, a cota (157,50). 

A cobertura de impermeabilização é constituída por dois materiais, uma geomembrana em PEAD (2 mm de espessura) que 

garante a impermeabilização do reservatório e subjacente a esta foi colocado um geotêxtil não tecido agulhado para o reforço e 

proteção da geomembrana e que, simultaneamente, permite assegurar condições mínimas de drenagem (ver Fotos 5, 10 e 12 do 

Anexo 3.6). 

A Estrutura de Entrada de Água é composta por três partes: câmara do caudalímetro, câmara da válvula de secionamento e obra 

de entrada (ver Figura 3.21). A obra de entrada é constituída por uma estrutura de betão à qual se encontra ligada a conduta 

elevatória de betão armado com alma de aço. Anexa a esta estrutura, foram construídas duas câmaras, uma designada câmara 
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da válvula de seccionamento, onde está instalada uma válvula tipo borboleta DN 2500, com alavanca e contrapeso para fecho 

rápido (ver Foto 8 do Anexo 3.6), e outra designada câmara do caudalímetro, onde foi instalado um medidor de caudal em 

contínuo tipo ultrassónico. Na estrutura de entrada, encontra-se instalada uma comporta ensecadeira tipo corrediça, para obturar 

uma secção útil de 2,2 m x 2,8 m. 

 

 

 

Figura 3.20 – Reservatório de Pedrógão. Planta (1) e pormenores (2 e 3). 

A tomada de água para a rede gravítica possui as seguintes três saídas de água por gravidade: rede primária de adução (caudal 

máximo – 11,36 m3/s); conduta de adução ao Monte das Aldeias (caudal máximo – 0,13 m3/s) e conduta de adução ao Monte do 

Peso (caudal máximo – 0,10 m3/s). Na tomada de água para a estação elevatória de Pedrógão 3 (caudal máximo – 1,65 m3/s), 

encontram-se instalados os seguintes equipamentos: duas ranhuras para instalação temporária de ensecadeiras; uma grelha fixa 

com espaçamento entre-barras de 50 mm e inclinação de 65º; e uma máquina limpa-grelhas. 

  

 

Figura 3.21 – Reservatório de Pedrógão. Estrutura de entrada de água e câmara. Planta e Cortes. 

A estrutura que constitui os órgãos de segurança (descarregador de superfície e descarga de fundo) foi projetada e construída 

junto à tomada de água da EE de Pedrógão 3. As descargas de superfície e de fundo são asseguradas por uma estrutura 

monolítica de betão armado, dividida em duas partes. Nesta obra existe, ainda, uma escada de betão, para acesso ao interior do 

reservatório através do talude do mesmo. A descarga de superfície é constituída por um descarregador com uma soleira fina, 

lateral ao reservatório, com 10 m de desenvolvimento e crista à cota (156,10) – ver Foto 11 do Anexo 3.6. Os caudais 

descarregados são recolhidos por um canal retangular, de largura variável e rasto com inclinação de 11%, que termina num poço 
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comum à descarga de fundo – ver Figura 3.23. Para o caudal máximo de dimensionamento da EE de Pedrógão Principal 

(Q=12,5 m3/s), a altura da lâmina determinada sobre a crista do descarregador (à cota 156,10) foi da ordem dos 0,79 m. 

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 EE de Pedrógão Principal. A este caudal corresponde uma carga de dimensionamento Hd=0,90 m. 

No estudo, admitiu-se que o caudal máximo de dimensionamento da EE (12,50 m3/s) aflui constantemente durante um período de 

uma hora e os hidrogramas determinados possuem a forma29 apresentada na Figura 3.22. Neste estudo, o caudal máximo 

descarregado foi de 7,40 m3/s e o nível de água no reservatório atingiu a cota máxima de (156,63), 0,37 m abaixo da cota do 

NMC de projeto. 

 

Figura 3.22 – Reservatório de Pedrógão. Descarregador de superfície. Hidrograma para caudal afluente igual a 12,50 m³/s 

A descarga de fundo projetada e construída 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 da descarga de fundo, liga-se o 

coletor 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 coletor geral da descarga de fundo do reservatório de Pedrógão é em betão armado com alma de aço, DN 800 mm. 

 

 

 

Figura 3.23 – Reservatório de Pedrógão. Tomada de água da estação elevatória de Pedrógão 3. Descarregador de 

superfície e descarga de fundo. Planta (1) e Cortes (2 e 3). 

De acordo com os resultados da prospeção geológico-geotécnica efetuada, não foram detetados níveis freáticos à profundidade 

interessada pelo reservatório. No entanto, para o caso de ocorrerem níveis freáticos provocados por ruturas na tela e por 

infiltrações ao nível dos taludes externos e do coroamento que possam originar subpressões sob a face inferior da 

geomembrana, dotou-se, por razões de segurança, o reservatório de uma rede de drenagem de caudais sub-superficial (ver 

Figura 3.20). Nesta rede, com escoamento gravítico, foram instalados drenos anelados em PVC rígido DN 110 (ver Foto 9 do 

Anexo 3.6) e um coletor com 200 mm de diâmetro. No final deste coletor de saída, foi construída uma caixa de transição, onde se 

efetua a medição de caudais, de forma a permitir detetar caudais acima de um determinado valor. 

                                                   
29 Foram igualmente determinados os hidrogramas para os caudais de 15,12 m3/s e 6,25 m3/s. 
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3.4.1.4. Barragens 

Nos vários projetos em que participei, efetuei o planeamento e conceção, desde a determinação da capacidade das albufeiras e 

sua localização no sistema hidráulico, e efetuei igualmente o dimensionamento dos órgãos de segurança, exploração e 

manutenção de várias barragens, destacando-se para o EFMA as barragens R1 (Loureiro-Monte Novo)30 e da Laje (Brinches-

Enxoé)31 e para a Obra de Rega do Vale do Sorraia, a barragem da Carregueira. 

Nas barragens, é de destacar a da Laje, devido ao seu papel fundamental na regularização de água do sistema de Brinches-

Enxoé e a algumas particularidades do seu sistema de entrada e saída de água da albufeira. Esta barragem localiza-se na zona 

central do perímetro de rega e foi implantada na ribeira da Laje, afluente da margem esquerda da ribeira do Enxoé. Sendo um 

reservatório de regularização, a barragem tem cinco funções principais: i) aumentar a rapidez da resposta do adutor às variações 

dos pedidos de caudal, diminuindo as perdas operacionais de água; ii) permitir a adução de um caudal contínuo; iii) permitir 

alguma flexibilidade na tomada de decisão sobre volumes de água a transferir para os reservatórios; iv) nos períodos de menor 

consumo, permitir o aproveitamento da capacidade de regularização de forma a efetuar-se a bombagem na EE de Brinches fora 

dos períodos de ponta; v) permitir a rega durante o período de inverno/primavera, quando a rede primária se encontrar 

eventualmente fora de serviço. 

A barragem apresenta um perfil tipo zonado, uma altura máxima acima da fundação de 24,0 m e o seu desenvolvimento pelo 

coroamento é de 475 m. O paramento de montante da barragem desenvolve-se com uma inclinação de 1/3 (V/H) e é revestido 

com enrocamento de proteção e o de jusante tem uma pendente de 1/2,5 (V/H) e de 1/2 (V/H) (ver Fotos 10 e 11 do Anexo 3.5). 

A estrutura de tomada é materializada por uma torre acessível por passadiço, a partir do coroamento, localizando-se a câmara de 

manobras no seu topo (ver Foto 10 do Anexo 3.5). As tomadas de água ocorrem a dois níveis, localizados às cotas (173,30) e 

(167,30) e cada entrada dispõe de uma grade móvel. A descarga de fundo e a tomada de água partilham o mesmo circuito, 

constituído por uma conduta com diâmetro 1500 mm. Esta conduta, funciona, também em sentido inverso, como entrada de água 

na albufeira. A principal vantagem da configuração proposta, relativamente à entrada de água superior na albufeira, consiste no 

aproveitamento da energia disponível, ou seja, na capitalização da que era desperdiçada entre a cota da entrada de água e o 

nível na albufeira, que agora pode ser aproveitada para aumentar o caudal aduzido, permitindo, desta forma, reduzir o diâmetro 

da conduta e diminuir o tempo de transferência da massa de água entre o reservatório e a barragem, sobretudo para níveis mais 

baixos da albufeira. O nível a jusante deixa de ter como limite mínimo o NPA da albufeira e passa a ter o NPA como limite 

máximo. 

O funcionamento das condutas de adução, tomada de água e descarga de fundo pode ser resumido no esquema que se 

apresenta na Figura 3.24. A configuração definida permite os seguintes modos de funcionamento: adução no sentido rede 

primária – barragem, com origem no reservatório de Brinches Sul; captação de água para a estação, com origem exclusiva na 

barragem (sentido barragem – estação elevatória); e captação de água para a estação, com origem na rede primária e na 

barragem. 

O medidor de caudal existente na ligação à adução, após detetar fluxo em sentido inverso (barragem – rede primária) dá, através 

do autómato, ordem de fecho à monovar, garantindo desta forma um funcionamento com sentido único. 

Os medidores de caudal do tipo ultrassónicos na conduta de adução da rede primária e na derivação para a estação elevatória 

permitem avaliar convenientemente o caudal proveniente da rede primária (para efeitos de operação do sistema ou deteção de 

fugas), o caudal efetivamente entregue à rede secundária e o caudal aduzido à albufeira, o que permite, cruzando a informação 

com os níveis da albufeira, modelar e otimizar a operação da mesma. A regulação do caudal aduzido à barragem é efetuada por 

uma válvula do tipo monovar, localizada imediatamente a montante do Tê de interligação entre a conduta de adução e a da 

tomada de água (ver Figura 3.24). Esta regulação é essencial para se efetuar uma repartição de caudais de acordo com as 

necessidades de cada ponto de entrega. Para além destes equipamentos, foram instalados sensores de nível na albufeira e no 

interior do poço da tomada de água (permite avaliar a perda de carga na grelha de entrada – indicar grau de colmatação) e 

medidor de pressão na conduta. 

                                                   
30 Ver Fotos 1, 2 e 7 do Anexo 3.2. 
31 Ver Fotos 10 e 11 do Anexo 3.5. 
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Figura 3.24 – Esquema da interligação Adução - Barragem - Estação Elevatória (1) e Caixas (2). 

3.4.2. Infra-estruturas secundárias 

3.4.2.1. Estações elevatórias tipo 

Ao longo da minha atividade profissional, efetuei a conceção e o projeto de várias estações elevatórias, tanto pertencentes à rede 

primária como à rede secundária. À medida que as estações elevatórias que projetei para várias entidades foram sendo 

construídas, fui aperfeiçoando pequenos pormenores, ou executando adaptações com o objetivo de melhorar o seu 

funcionamento. Estas alterações permitiram otimizar, quer a componente civil, quer a componente de equipamentos (ex: 

uniformização do tipo de grupos entre várias estações do EFMA, otimização de equipamentos de forma a reduzir-se a construção 

civil, etc.). Apresenta-se, seguidamente, dois dos principais tipos de estações elevatórias da rede secundária em que efetuei o 

planeamento de todas as etapas do projeto, incluindo, no PE, a pormenorização da construção civil, a localização e seleção dos 

vários equipamentos, o seu dimensionamento, etc.. Para este tipo de estruturas, fui chefe de projeto de uma vasta equipa de 

técnicos multidisciplinares (engºs civis, mecânicos e eletrotécnicos, desenhadores e medidores). 

3.4.2.1.1. Grupos com montagem a seco 

No decorrer da minha atividade, fui chefe de projeto e efetuei a assistência técnica das seguintes estações elevatórias do EFMA, 

com grupos com montagem a seco: EE do Marmelo32 (dois patamares de elevação com caudais de 0,609 e 1,896 m3/s e com 

alturas de elevação de 63 e 78 m), EE da Lagoa Vermelha33 (dois patamares de elevação com caudais de 1,220 e 1,735 m3/s e 

com alturas de elevação de 68 e 71 m), EE do Monte Branco34 (dois patamares de elevação com caudais de 1,455 e 1,176 m3/s e 

com alturas de elevação de 68 e 81 m), EE da Laje35 (dois patamares de elevação com caudais de 2,644 e 1,639 m3/s e com 

alturas de elevação de 89,3 e 104 m) e EE de Pedrógão 1 (patamar de elevação com caudal de 0,639 m3/s e com altura de 

elevação de 112 m). 

Para além destas estações, projetei ainda outras estações deste tipo, tais como: EE 1_1 (dois patamares de elevação com 

caudais de 2,458 e 0,989 m3/s e com alturas de elevação de 67 e 90 m) e EE3_2 do Monte Novo (dois patamares de elevação 

com caudais de 1,476 e 1,820 m3/s e com alturas de elevação de 73 e 80 m), EE de Caliços (dois patamares de elevação com 

caudais de 0,939 e 0,605 m3/s e com alturas de elevação de 55 e 75 m) e EE do Estácio para o EFMA (caudal de 4,8 m3/s e 

altura de elevação de 53 m) e EE Bloco XIV do Mira (dois patamares de elevação com caudais de 0,340 e 0,187 m3/s e com 

alturas de elevação de 66 e 82 m). As estações elevatórias do Estácio e do Bloco XIV do Mira encontram-se na fase inicial de 

empreitada. 

No âmbito do projeto de Baleizão-Quintos, executei o planeamento e o projeto da estação elevatória do Estácio, que se encontra 

atualmente em construção – ver Fotos 10 a 17 do Anexo 3.8. Este sistema elevatório é constituído pela EE do Estácio e pela 

conduta elevatória que liga esta estação ao reservatório de regulação R1 (ver Figura 3.25). 

                                                   
32 Ver Fotos 7 a 9 do Anexo 3.1. 
33 Ver Fotos 10, 11 e 12 do Anexo 3.1. 
34 Ver Foto 13 do Anexo 3.1. 
35 Ver Fotos 3, 4 e 5 do Anexo 3.5. 
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Figura 3.25 – Estação elevatória e reservatório do Estácio, conduta elevatória e reservatório de regulação. 

De acordo com o projeto, esta estação, foi implantada junto ao reservatório do Estácio e irá permitir a elevação dos caudais de 

dimensionamento dos blocos 4 e 5 para o reservatório de regulação R1. A adução de água, a partir deste reservatório, será 

efetuada através de uma tomada de água e de uma conduta, com aproximadamente 38,0 m de desenvolvimento (ver Fotos 10, 

11, 12 e 13 do Anexo 3.8). A conduta geral de aspiração possuirá um diâmetro de 2,0 m. 

O corpo do edifício destinar-se-á a albergar o sistema de bombagem, distinguindo-se: um patamar inferior, onde se encontram os 

seis grupos eletrobomba, as condutas individuais de aspiração e de compressão e respetivos equipamentos; um patamar 

intermédio, com os quadros elétricos, a sala dos conversores, hall de descarga e o armazém/arquivo; e um patamar superior, 

com a sala de comando (ver Figura 3.26). 

No corpo secundário do edifício foi prevista a instalação dos equipamentos elétricos principais, nomeadamente, as celas de 

30 kV, os transformadores, os quadros dos serviços auxiliares e de comando, os conversores de frequência36 e uma unidade de 

condicionamento de ar (UCA). No exterior do edifício, foram previstas duas plataformas: uma que se destinou ao sistema de 

filtração; e outra para os reservatórios hidropneumáticos e para o equipamento de medição de caudal e de seccionamento. 

Como se pretende implementar um sistema de rega a pedido, sem imposição de restrições aos respetivos utilizadores, previu-se 

que a estação elevatória tenha 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. 

No projeto em questão foi prevista uma regulação clássica, com bombagem para o reservatório R1, sendo o controlo das bombas 

efetuado pelos níveis de água no reservatório e pelo medidor de caudal à saída do reservatório. Para o sistema de bombagem 

com caudal máximo de 4,80 m³/s, optou-se pela instalação de quatro grupos eletrobomba principais, mais dois grupos 

eletrobomba auxiliares. No Quadro 3.11, são indicados os caudais totais e unitários e a altura de elevação. 

No projeto previu-se a instalação de bombas centrífugas, monocelulares, do tipo de voluta bi-partida axialmente e com impulsor 

radial de dupla entrada. Todos estes grupos foram previstos para trabalhar com velocidade de rotação variável. 

A estação elevatória que abastece o reservatório R1 tem cerca de 827 m de desenvolvimento e um diâmetro nominal de 1.800 

mm, sendo o material da tubagem em betão armado com alma de aço (ver Fotos 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do Anexo 3.8). O 

reservatório alimenta a rede de rega por gravidade (ver Fotos 24 a 26 do Anexo 3.8). De acordo com o projeto, o rendimento 

esperado das bombas, no ponto nominal, foi de 88,9 %, para os grupos principais, e de 87,9 %, para os grupos auxiliares, e a 

potência prevista dos motores foi de 630 kW e 315 kW, respetivamente. A altura de elevação de 52,7 m foi determinada, tendo 

em conta o nível mínimo no reservatório do Estácio à cota (184,00), o nível médio no reservatório R1 à cota (226,30) e as perdas 

de carga no circuito hidráulico para o caudal de 4,8 m3/s, incluindo a dos filtros sujos (5,4 m + 5,0 m). 

Para garantir a filtração da água bombada em cada um dos blocos de rega, previu-se o fornecimento de filtros de malha 

automáticos com as seguintes caraterísticas: caudal total - 4,800 m3/s; número de filtros – 3; dimensão da malha filtrante - 1500 

micra; caudal por filtro - 1,600 m3/s; pressão mínima de serviço – 0,38 MPa.; classe de pressão - PN 10. Na plataforma exterior 

para além dos filtros foram projetados dois reservatórios hidropneumáticos, cada um com 60 m3 de volume útil. Estes 

                                                   
36 Nos últimos anos, estes equipamentos foram instalados no interior de salas completamente individualizadas e climatizadas. De acordo com as instruções da 
EDIA/DGADR, esta medida poderá evitar a degradação destes equipamentos, quando estes são instalados no interior do edifício sem qualquer separação dos 
restantes equipamentos, nomeadamente quando instalados junto dos grupos eletrobomba. Saliente-se que estes problemas ocorreram com uma única marca de 
variadores de velocidade, em que estes apresentavam evidentes sinais de corrosão acelerada de alguns componentes, o que se traduzia na sua avaria. Saliente-

se que em várias estações elevatórias foram instalados variadores de velocidade de outras marcas e continuam em perfeito funcionamento.  
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reservatórios garantirão a proteção da instalação nos regimes transitórios. Foram projetados reservatórios de forma cilíndrica, 

montados com o seu eixo principal na vertical. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 – Estação elevatória do Estácio. Planta (1), cortes (2, 3 e 4) e alçado (5). 

Quadro 3.11 – Caudal Total e Caudal Unitário calculados para a estação elevatória do Estácio 

Blocos de Rega 
Caudal Total 

(m³/s) 
Número de Grupos 

Caudal por Grupo 
(m³/s) 

Altura de elevação 
(m) 

4 e 5 4,800 
4 principais  0,960 

52,70 
2 auxiliares 0,480 
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Projetou-se para o edifício da estação elevatória uma ponte rolante para montagem e manutenção dos equipamentos 

(capacidade de carga - 6,3 t). 

De acordo com o projeto, o reservatório de regulação R1, devido à sua implantação altimétrica à cota (NmE = 224,0), permitirá a 

distribuição gravítica da água de rega aos blocos 4 e 5 (ver Figura 3.27) e, em função dos níveis de água no reservatório, 

efetuará a regulação do funcionamento da EE, ou seja, determinará a paragem e o arranque dos grupos de bombagem. Este 

reservatório será de comando, apoiado, em betão armado, com um diâmetro interior igual a 26,0 m e com uma altura total interior 

de 5,7 m (ver Fotos 23 e 28 do Anexo 3.8, onde se pode observar a laje inferior e o descarregado superficial). A entrada37 e a 

saída de água efetuar-se-á pela parte inferior existindo, para o efeito, duas câmaras de transição. Este reservatório irá ser 

coberto com uma laje superior (a água já se encontra filtrada), tendo-se, igualmente, previsto a construção de um descarregador 

superficial (ver Foto 28 do Anexo 3.8) e descarga de fundo. 

O volume da cuba do reservatório (2.416 m3) foi dimensionado de forma a permitir a regulação e comando do funcionamento dos 

grupos eletrobomba. O volume total compreenderá o volume necessário para o escalonamento das ordens de paragem e 

arranque dos grupos e os volumes de segurança adequados ao bom funcionamento do sistema de bombagem. Por intermédio de 

uma medição contínua de nível no reservatório, associar-se-á a cada grupo um nível de arranque e um nível de paragem. Os 

níveis de arranque serão escalonados na parte inferior da altura útil de funcionamento e os níveis de paragem na parte superior38 

(Figura 3.27). 

  

 

Figura 3.27 – Reservatório R1. Planta (1) e Corte (3). Corte da câmara de válvulas (2). 

Refira-se ainda que, no início de cada empreitada e durante a decapagem dos terrenos para a instalação das condutas e 

restantes estruturas, é efetuado um rastreamento arqueológico, sendo então assinaladas todas as ocorrências para posterior 

investigação por parte de uma equipa de arqueólogos e antropólogos39. 

3.4.2.1.2. Grupos com bombas submersíveis 

No que se refere a estações elevatórias com grupos com bombas submersíveis e cujas tomadas de água possuem câmaras de 

aspiração, fui coordenador de projeto e efetuei a assistência técnica das seguintes estações do EFMA: EE do Penedrão40 (dois 

                                                   
37 Ver Foto 23 do Anexo 3.8 
38 Considerou-se neste caso que o intervalo entre níveis consecutivos não deveria ser inferior a 0,20 m. 
39

 Nas Fotos 29 e 30 do Anexo 3.8 pode observar-se um antropólogo, a retirar um esqueleto de uma Necrópole da 1.ª idade do Ferro (séc. VII-VI a.C), que foi 

descoberta durante a escavação da conduta elevatória proveniente da EE do Estácio. Na Foto 13 do Anexo 3.6 podem observar-se escavações arqueológicas 
efetuadas no reservatório de Pedrógão. Na Foto 27 do Anexo 3.8 pode observar-se um “Tholos” (sepulcro funerário) do Calcolítico (III milénio a.C.). 
40 Ver Fotos 2 a 10 do Anexo 3.7. Um dos patamares da EE do Penedrão eleva a água para um reservatório elevado – ver Foto 11 do Anexo 3.7 e o segundo 

patamar eleva a água diretamente para a rede de rega. 
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patamares de elevação com caudais de 2,6 e 3,1 m3/s e com alturas de elevação de 33,5 e 77,0 m) e EE de Pedrógão 341 

(caudal de 1,65 m3/s e altura de elevação de 70 m). 

Para o EFMA, fui igualmente chefe de projeto e efetuei a conceção e o projeto de mais duas estações elevatórias deste tipo: EE 

dos Almeidas (dois patamares de elevação com caudais de 1,3 e 1,5 m3/s e com alturas de elevação de 48 e 84 m) e EE Horta 

da Vargem (caudal de 1,02 m3/s e altura de elevação de 95 m). Refira-se que a EE dos Almeidas encontra-se na fase inicial de 

empreitada. 

Para além destas estações, projetei outras deste tipo, tais como: EE de Mopeia (caudal de 0,80 m3/s e altura de elevação de 9 m) 

e EE de Umbape (drenagem - caudal de 8,80 m3/s e altura de elevação de 11 m; rega - caudal de 0,96 m3/s e altura de elevação 

de 10 m), em Moçambique, e EE´s do Ramalhão42 (2 patamares com caudal de 1,55 e 1,50 m3/s e altura de elevação de 73 e 81 

m) e das Galés (2 patamares com caudal de 1,97 e 1,61 m3/s e altura de elevação de 72,5 e 73 m), para o Aproveitamento 

Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Nas estações de Mopeia e Umbape, que se encontram em exploração, 

foram utilizados grupos totalmente submersíveis, isto é, com os motores e as bombas submersas. 

No âmbito do projeto de S. Matias executei o planeamento e o projeto da EE dos Almeidas, que se encontra atualmente na fase 

inicial da empreitada. Esta EE foi implantada na margem esquerda da albufeira dos Almeidas, a cerca de 550 m a montante do 

coroamento da barragem, e irá fornecer água aos blocos 3 e 4 (ver Figura 3.28). A adução de água a partir da barragem será 

efetuada através de uma estrutura de tomada de água em superfície livre, com aproximadamente 411,0 m de desenvolvimento 

(canal de aproximação). A secção de entrada será protegida por uma grelha metálica amovível, equipada com máquina limpa-

grelhas automática. De modo a permitir o isolamento da tomada de água, previu-se, a montante, a colocação de comportas 

ensecadeiras, manobradas por um diferencial elétrico. Os grupos eletrobomba serão instalados em câmaras de aspiração 

individuais, dotadas de ranhuras para a montagem de comportas ensecadeiras, que serão manobradas através de um diferencial 

elétrico a trabalhar num monocarril (ver Figura 3.28). O edifício da EE será equipado com uma ponte rolante (8 ton.) para 

montagem e manutenção dos equipamentos. 

  

  

Figura 3.28 – Estação Elevatória dos Almeidas. Plantas (1 e 2) e Cortes (3 e 4). 

                                                   
41 Ver Fotos 26, 27 e 28 do Anexo 3.6. 
42 Ver Fotos 1 a 11 do Anexo 3.3. 
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O edifício da estação será formado por um corpo principal e por um corpo secundário adjacente. O primeiro irá desenvolver-se 

parcialmente sobre as câmaras individuais de aspiração das bombas, albergando a base de assentamento dos grupos 

eletrobomba, os motores elétricos, as condutas individuais de compressão e as válvulas. Foram ainda previstos espaços para 

descarga e montagem de equipamentos, um armazém, um arquivo, uma sala de comando e uma instalação sanitária.  No corpo 

secundário do edifício, ficarão instalados os equipamentos elétricos principais, nomeadamente, as celas de 30 kV, os 

transformadores, os quadros dos serviços auxiliares e de comando, os conversores de frequência e uma unidade de 

condicionamento de ar. No exterior do edifício, foram previstas duas plataformas, sendo uma destinada aos dois sistemas de 

filtração e a outra onde ficarão instalados os reservatórios hidropneumáticos e o equipamento de medição de caudal e de 

seccionamento. 

O sistema de bombagem proposto possuirá uma regulação mano-debitimétrica, com grupos de velocidade variável e um sistema 

de reservatórios hidropneumáticos. Os caudais solicitados pela rede, inferiores a um valor mínimo, serão fornecidos pelos 

reservatórios hidropneumáticos e por um grupo eletrobomba a funcionar em regime intermitente. Para caudais superiores, as 

bombas trabalharão em regime contínuo alimentando diretamente a rede. 

Para o sistema de bombagem do bloco 3, com caudal máximo de 1,312 m³/s, previu-se a instalação de três grupos eletrobomba 

principais (caudal – 0,438 m3/s), mais dois grupos auxiliares (caudal – 0,219 m3/s), e para o sistema de bombagem do bloco 4, 

com caudal máximo de 1,470 m³/s, consideraram-se quatro grupos principais (caudal – 0,368 m3/s), mais dois grupos auxiliares 

(caudal – 0,184 m3/s). Com base nos cálculos das perdas de carga nos circuitos hidráulicos e nas curvas caraterísticas das 

redes, obteve-se a altura manométrica máxima (correspondentes à elevação do caudal de dimensionamento) para os sistemas 

elevatórios e que foram para os blocos 3 e 4 de 48,2 e 84,3 m, respetivamente. 

A capacidade total adotada para os reservatórios hidropneumáticos do sistema elevatório do bloco 3 foi de 300 m³, dividida em 4 

reservatórios de instalação vertical de 75 m³ cada e para o bloco 4, foi de 260 m³, dividida em 4 reservatórios de 65 m³. 

No PE, para o bloco 3, o rendimento esperado das bombas, no ponto nominal, para os grupos principais e auxiliares foi de 

85,5 % e 79 % e a potência nominal prevista para as bombas foi de 315 kW e de 200 kW. No sistema elevatório do bloco 4, o 

rendimento esperado das bombas, no ponto nominal, para os grupos principais e auxiliares foi de 82,5 % e 80,5 % e a potência 

nominal prevista para as bombas é de 450 kW e de 315 kW. 

Para garantir a filtração da água bombeada em cada um dos blocos de rega, previu-se a instalação de filtros de malha 

automáticos com uma dimensão da malha filtrante de 1500 micra43. Para os blocos 3 e 4, previram-se para cada bloco 2 filtros 

com um caudal unitário de 0,656 m3/s e de 0,735 m3/s, respetivamente. 

3.4.2.2. Redes secundárias de rega 

Delimitação dos blocos de rega e das unidades de rega 

Para exemplificação do dimensionamento da rede de rega, selecionou-se o bloco de rega de Pedrógão. Este bloco beneficia uma 

área de cerca de 2.365 ha e é beneficiado a partir das EE´s de Pedrógão 1 e 3 e, diretamente, a partir do reservatório. Este bloco 

foi dividido em três sub-blocos de rega: sub-bloco Pedrógão 1 – 588,1 ha beneficiado em alta pressão; Sub-bloco Pedrógão 2 – 

352 ha, beneficiado em baixa pressão; e sub-bloco Pedrógão 3 – 1.424,7 ha, beneficiado em alta pressão – ver Figura A4.2 do 

Anexo 4). 

Em primeiro lugar, delimitou-se o bloco de rega e os sub-blocos com a metodologia apresentada nos Pontos 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.8, 

tendo-se seguido a delimitação das unidades de rega (superfície de uma ou mais parcelas beneficiadas pela mesma boca de 

rega, e, em geral, com acessos comuns). A dimensão das unidades de rega foi condicionada por diversos fatores, 

nomeadamente a dimensão das propriedades, as caraterísticas 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 fatores de natureza 

económica. Cada unidade de rega foi equipada com uma boca de rega podendo, porém, beneficiar mais que uma parcela. 

                                                   
43 Nos estudos foi efetuada uma análise técnica e económica entre as soluções de filtração a montante (instalação de tamizadores) e a jusante da EE (instalação 

de filtros de malha). 
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Procurou-se, sempre que possível, que cada boca de rega beneficiasse uma parcela44. As unidades de rega foram definidas com 

base nos elementos cadastrais disponíveis (ortofotomapas à escala 1:5.000), nos limites físicos naturais e artificiais e em 

trabalhos de campo. No Quadro 3.12, resume-se as unidades de rega delimitadas. O número de unidades de rega dos blocos 1 e 

3 foi de 96 e 63, o que implicou uma área média de 6,38 e 22,85 ha, respetivamente. 

Quadro 3.12 – Tabela de frequência por classes de área dominada 

 

Condições hidráulicas de serviço a garantir 

O dimensionamento do sistema coletivo de rega foi efetuado admitindo uma ocupação cultural representada por 70% de culturas 

anuais e 30% de culturas permanentes, constituídas pelas seguintes culturas e rotações: 

Quadro 3.13 – Sistemas Culturais de Projeto 

 

Para os sistemas culturais adotados obtiveram-se dotações úteis de rega no pé da planta45, em julho, em ano médio, de 

1.531 m3/ha (0,57 L/(s.ha)) e, em ano seco, de 1.717 m3/ha (0,64 L/(s.ha)). As dotações de rega em julho, na rede primária 

(eficiências de aplicação, distribuição e adução de 83%, 95 % e 85%46, respetivamente), foram, em ano médio, de 2.284 m3/ha 

(0,85 L/(s.ha)) e, em ano seco, de 2.562 m3/ha (0,96 L/(s.ha)). 

Admitindo este cenário de ocupação cultural para o aproveitamento, obtiveram-se as dotações totais anuais na parcela, em ano 

médio, de 6.018 m3/ha e, em ano seco, de 6.818 m3/ha. As dotações totais anuais no início da rede secundária em ano médio, 

foram de 6.335 m3/ha e, em ano seco, de 7.176 m3/ha e, no sistema primário, em ano médio, foram de 7.453 m3/ha e, em ano 

seco, de 8.443 m3/ha. 

Relativamente ao estudo “Consumos de Água para Rega do Empreendimento de Alqueva” (IEADR, 1996) aumentou-se a 

percentagem da área ocupada pelo olival de 2% para 30%. Neste âmbito, realizaram-se várias reuniões onde se discutiu a 

percentagem da área afeta ao olival na ocupação cultural poder aumentar para valores da ordem dos 50%. Nestas reuniões, 

manifestei a minha opinião contrária ao aumento superior a 30% para a área ocupada por olival. Este aumento iria implicar uma 

redução dos caudais de dimensionamento e a consequente redução dos custos de investimento. No entanto, no caso de, 

futuramente, a área que atualmente é ocupada pelo olival ser reconvertida para culturas com necessidades hídricas superiores, 

todas as infra-estruturas dimensionadas e construídas ficarão subdimensionadas. 

Para o dimensionamento das infra-estruturas hidráulicas, tiveram-se em consideração os conceitos de área equipada, área 

social, área regável e área efetivamente regada47. 

                                                   
44 No sub-bloco de Pedrógão 1, devido principalmente ao elevado número de pequenas parcelas existentes e ao tipo de agricultura existente, foram implantadas 
bocas de rega que beneficiam várias parcelas. Neste sub-bloco “especial” para a delimitação das unidades de rega utilizaram-se os seguintes pressupostos: 

número máximo de parcelas 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. 
45 A determinação das dotações teve por base os “Consumos de Água para Rega do Empreendimento de Alqueva” (Tito Nunes e Martins Pais, ex-IEADR, 1996). 
46 Neste caso de Pedrógão, o adutor primário é constituído por canais e condutas. 
47 Área Social = 5 % da Área Equipada; Área Regável = Área Equipada – Área Social; Área Efetivamente Regada = 90 % da Área Regável 

Rotações/Culturas
Percentagem 

relativas [%]

Percentagem 

[%]

R”A” Milho-Trigo-Cons. Forrag. AxMilho forragem-Soja 20

R”B Girassol-Trigo-Milho-Culturas Industriais 60

R”C Trigo-Milho- forragem-Prado (5 anos) 15

Hortícolas Hortícolas 5

Culturas Permanentes Olival Olival 100 30

Sistemas Culturais Preconizados

Culturas Anuais 70
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Neste tipo de sistemas, os agricultores poderão regar sem limitação de horário. Contudo, para o dimensionamento dos sistemas 

coletivos deve estabelecer-se um período médio de funcionamento, o qual deve ajustar-se ao modo de receção da água na 

exploração agrícola (casos das charcas, reservatórios ou barragens), à estrutura da propriedade e às tecnologias de rega 

previstas. Para uma distribuição direta em pressão, 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%, respetivamente, para a pequena e 

para a média e grande propriedade. Tomando, como exemplo, o sub-bloco de Pedrógão 3 (com 88% de grande propriedade e 

12% de pequena propriedade), no dimensionamento das redes, foram adotados 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%. 

Para o dimensionamento dos sistemas de rega, os cálculos foram elaborados com base nas necessidades de água para o mês 

de ponta e com uma probabilidade de não excedência de 80%. Tendo em conta a distribuição da estrutura da propriedade e a 

dotação de rega no início da rede secundária (2.178 m3/ha), os caudais fictício contínuo e específico determinados foram 

respetivamente de 0,81 e 1,17 L/(s.ha). 

As pressões mínimas a garantir à saída das bocas de rega dependem do tipo de sistema de distribuição de água que vier a ser 

adotado. Nas redes coletivas, servidas pelos sistemas elevatórios de Pedrógão 1 e 3, propôs-se garantir à saída de cada boca de 

rega uma pressão mínima de 0,38 MPa48, tomando como referência os pontos de cota mais elevada dos prédios ou parcelas. 

Classes de bocas de rega 

O estabelecimento das classes de bocas de rega a instalar nos hidrantes foi feito com base no conhecimento da estrutura da 

propriedade, das tecnologias de rega previstas e na experiência em projetos de desenvolvimento hidroagrícola de caraterísticas 

semelhantes. Para o fornecimento de água aos agricultores, foram definidas 17 classes de bocas de rega, com caudais 

compreendidos entre os 15 e os 300 m3/h com as caraterísticas que se apresentam no Quadro 3.14. 

No estabelecimento das classes de boca de rega, houve a preocupação de garantir os seguintes caudais específicos mínimos: 

para áreas até cerca de 5 ha – 1,7 L/(s.ha); para áreas entre cerca de 5 ha e 20 ha – 1,5 L/(s.ha); e para áreas superiores a 20 ha 

– 1,2 L/(s.ha). A experiência tem demonstrado que os caudais específicos descritos são suficientes para suprir as necessidades 

culturais em sistemas de rega sob pressão. Os hidrantes/bocas de rega propostos são passíveis de serem utilizados em 

unidades de rega com uma área equipada igual ou menor que 68 ha. As unidades de rega com uma área superior a 68 ha não 

são passíveis de serem servidas a partir de uma única boca de rega. Nestas situações, a solução técnica adotada consiste na 

conceção de um ponto de entrega de água composto por várias saídas de água. 

Quadro 3.14 - Classes de Bocas de Rega 

 

No Quadro 3.15 apresenta-se a repartição das bocas de rega instaladas na rede secundária dos sub-blocos de Pedrógão 1 e 3. 

                                                   
48 De acordo com catálogos de fornecedores deste tipo de equipamentos, se considerarmos uma perda de carga total no conjunto hidrante/boca de rega de 0,08 

MPa, os hidrantes ficam com uma pressão a jusante da boca de rega da ordem dos 0,30 MPa. 

(m
3
/h) (L/s)

1 15 4,17 2,17 0 - 2,362 0 - 2,480

2 20 5,56 2,17 2,362 - 3,152 2,480 - 3,309

3 30 8,33 2,17 3,152 - 4,722 3,309 - 4,958

4 40 11,11 1,93 4,722 - 7,081 4,958 - 7,435

5 60 16,67 1,93 7,081 - 10,624 7,435 - 11,155

6 80 22,22 1,93 10,624 - 14,161 11,155 - 14,869

7 100 27,78 1,93 14,161 - 17,705 14,869 - 18,590

8 120 33,33 1,93 17,705 - 21,242 18,590 - 22,304

9 140 38,89 1,57 21,242 - 30,468 22,304 - 31,992

10 160 44,44 1,57 30,468 - 34,816 31,992 - 36,557

11 180 50,00 1,57 34,816 - 39,172 36,557 - 41,131

12 200 55,56 1,57 39,172 - 43,528 41,131 - 45,705

13 220 61,11 1,57 43,528 - 47,876 45,705 - 50,270

14 240 66,67 1,57 47,876 - 52,232 50,270 - 54,844

15 260 72,22 1,57 52,232 - 56,581 54,844 - 59,410

16 280 77,78 1,57 56,581 - 60,937 59,410 - 63,983

17 300 83,33 1,57 60,937 - 65,285 63,983 - 68,549

Área equipada 

(ha) (ha)Classe

Caudal

Grau de liberdade

Área regável 
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Quadro 3.15 - Repartição das Bocas de Rega nos sub-blocos de Pedrógão 1 e 3 

  

Conceção do sistema de rega 

Os sistemas de rega dos sub-blocos de Pedrógão são constituídos por duas redes ramificadas com origem na EE de Pedrógão 1 

(sub-bloco Pedrógão 1) e na EE de Pedrógão 3 (sub-bloco Pedrógão 3). As redes de rega, com um desenvolvimento total de 

24.140 m, são constituídas por condutas de ferro fundido dúctil (11.028 m) e de PEAD (13.112 m). 

Ao projetar-se o traçado da rede de rega, houve a preocupação de estabelecer setores diferenciados, servidos por uma conduta 

principal e por ramais derivados de menor dimensão. Desta forma, para cada sub-bloco, projetou-se uma conduta principal (CP), 

que abrange uma parte significativa da área de cada sub-bloco, possuindo um desenvolvimento total de 4.727 m e 7.463 m nos 

sub-blocos Pedrógão 1 e Pedrógão 3, respetivamente. 

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 estão equipadas com limitador de caudal, regulador de pressão (opcional) e contador volumétrico. Para as 

bocas de grande caudal nominal estão instaladas válvulas volumétricas. Em qualquer dos casos, estes equipamentos estão 

automatizados e 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 coletiva 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. 

As bocas de rega, por seu lado, têm as seguintes funções: ligação à rede da parcela ou, eventualmente, diretamente 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 efetuada de acordo com as unidades de rega, tendo sido, sempre que possível, adotados os 

seguintes critérios: os hidrantes beneficiam o maior número possível de unidades de rega, por forma a reduzir os custos de 

investimento por hectare; os hidrantes, sempre que possível, foram localizados nos pontos de maior cota; os hidrantes foram 

situados em locais de fácil acesso; e os hidrantes, sempre que sirvam mais que um proprietário, foram localizados nos limites das 

propriedades por forma a permitir o fácil acesso a todos os proprietários abrangidos (ver Figura 3.29). Tendo como base estes 

critérios, estabeleceu-se o plano de implantação de hidrantes. 

No Quadro 3.16, apresenta-se para parte do sub-bloco de Pedrógão 1, a tipologia dos hidrantes, identificando-se o hidrante, o 

seu diâmetro nominal, o tipo e o número de bocas de rega associadas. Para cada boca de rega, para além do diâmetro, 

contabiliza-se o caudal e a pressão disponíveis à saída. 
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Figura 3.29 – Blocos de rega de Pedrógão 1 e 3. Plantas gerais de localização e exemplificação de localização de bocas 

de rega e de unidades de rega. 

Quadro 3.16 – Exemplificação de tipologia de hidrantes para parte do sub-bloco de Pedrógão 1 

 

Material das tubagens 

A seleção do material das tubagens adotadas nas redes de rega foi condicionada fundamentalmente por razões de ordem técnica 

e económica. As tubagens utilizadas foram de PEAD, para diâmetros inferiores a 600 mm, e de FFD para diâmetros iguais ou 

superiores a 600 mm. Em alguns projetos, utilizaram-se tubagens de betão armado com alma de aço para diâmetros superiores a 

1200 mm. Para as tubagens, quer em PEAD, quer em FFD, os acessórios utilizados foram em FFD ou em aço, flangeados. O 

PEAD liga-se aos acessórios em FFD / aço por uma flange de aço galvanizado que assegura a proteção catódica. A ligação às 

tubagens de PEAD foi efetuada através de “stub-end” soldado e flange solta em aço (ver Foto 58 do Anexo 3.6). 

As classes de tubagem foram definidas essencialmente com base nas cargas hidráulicas estáticas previsíveis nos diversos troços 

e atendendo também a eventuais sobrepressões originadas por regimes transitórios. No dimensionamento efetuado, considerou-

Pedrógão 1 Pedrógão 3 

Hidrante 

Conduta 
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se o funcionamento da rede de rega em pressão. O valor da pressão nominal nas condutas (PEAD e de betão)49 foi ajustado em 

função dos perfis longitudinais das condutas e das pressões verificadas ao longo das mesmas. 

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. Nas travessias de ribeiras, valas e caminhos (ver Foto 44 do Anexo 3.6) 

as condutas foram protegidas com um envolvimento de betão. 

No que respeita ao traçado, tanto em planta como em perfil longitudinal, procurou-se evitar o recurso a acessórios, empregando 

desenvolvimentos curvos, recorrendo às deflexões angulares permitidas pelas juntas das condutas – ver Figura 3.30. Quanto a 

inclinações mínimas de instalação, utilizaram-se os seguintes valores: troços ascendentes - 0,3%; e troços descendentes - 0,5% 

(ver Fotos 37, 38, 43, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 do Anexo 3.6). 

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. O traçado da rede de rega foi efetuado com base nos 

ortofotomapas à escala 1.5.000, e na topografia à escala 1.1.000. 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. 

Na implantação das condutas, teve-se em particular atenção a travessia das estradas principais, sendo esta efetuada por 

cravação (ver Fotos 35, 36, 39, 40 e 41 do Anexo 3.6).  

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. 

 

Figura 3.30 – Exemplo de planta, perfil longitudinal e esquema de nós (conduta CP de Pedrógão 1 entre km 3+300 e 

4+050). 

Dimensionamento hidráulico da rede de rega 

Neste tipo de projetos, o dimensionamento da rede de rega efetua-se em função do modo de distribuição e dos caudais 

atribuídos às bocas de rega e da posição altimétrica da origem de água face às zonas a beneficiar. Este dimensionamento deve 

                                                   
49 Nas tubagens de FFD este problema geralmente não é colocado, pois este tipo de tubagens é fabricado para suportar pressões da ordem dos 2,5 MPa (valor 

bastante diferente aos usualmente existentes). 
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ser efetuado de modo a assegurar o transporte de determinados caudais que conduzam a uma solução global equilibrada, quer 

em termos de custo, quer das condições de funcionamento. 

No caso de redes de rega com modo de distribuição a pedido, os caudais de dimensionamento foram calculados a partir da 1ª 

Fórmula de Clément. 

Por exemplo, no Bloco de Serpa-Pias 2 de Brinches-Enxoé (2007), e para a determinação da cota piezométrica no início da rede 

(sistema que inclui bombagem a partir da EE da Laje), a atribuição dos diâmetros às condutas, ao influenciar o valor da altura 

manométrica de elevação, justificou a consideração dos custos inerentes, já que os encargos de instalação e de exploração 

variam em sentido inverso: um aumento do valor da altura manométrica de elevação conduz, por um lado, a uma redução dos 

diâmetros das condutas e, consequentemente, a uma redução do respetivo custo da rede de rega, por outro lado, há um aumento 

dos custos de investimento associado à estação elevatória, assim como dos encargos anuais com a energia. A solução mais 

económica, ou seja, o conjunto de valores dos diâmetros das condutas e das alturas de elevação, é aquela que conduziu ao 

menor valor atualizado dos custos de investimento, de exploração e de manutenção (ver parte 1 da Figura 3.31). Neste exemplo, 

a análise dos resultados permitiu concluir que a rede de rega deveria ser dimensionada para a cota piezométrica (255), 

correspondente a uma altura de elevação de 80 mca, de modo a minimizar os custos do sistema. 

Neste caso, a determinação dos diâmetros foi efetuada através de modelo de otimização, baseado no Modelo Simplex 

Modificado. Do ponto de vista matemático, um problema genérico de programação linear pode resumir-se à determinação do 

valor ótimo (mínimo ou máximo) de uma função objetivo, do tipo linear com n variáveis xi sujeitas entre si a relações lineares de 

dependência, chamadas restrições do problema. Várias soluções podem satisfazer o problema da otimização. A que interessa 

considerar é a solução economicamente mais favorável, ou seja, a que corresponde a um custo mínimo da instalação da rede de 

rega e com menores encargos de bombagem possíveis. A aplicação desta técnica aos problemas hidráulicos está limitada às 

situações em que é possível estabelecer relações lineares entre todas as variáveis, quer na construção da função objet ivo, quer 

nas restrições. 

Uma vez que as relações entre os diâmetros e os caudais ou as respetivas perdas de carga não são lineares, a determinação 

dos diâmetros que conduzem ao mínimo custo fez-se por um processo indireto. Com efeito, considerou-se como incógnitas (Xi) 

não os diâmetros, mas os comprimentos aplicados a um conjunto de diâmetros candidatos. Assim, na função objetivo, o custo do 

sistema foi definido por uma relação linear das variáveis comprimentos e alturas de elevação, e as restrições, em termos de 

carga hidráulica, foram igualmente funções lineares das perdas de carga unitárias (Ji) e das variáveis comprimento (Li=Xi) 

associadas aos diferentes diâmetros candidatos. Na função objetivo, o custo total da rede e os encargos com a bombagem foram 

definidos por uma relação linear das variáveis comprimentos e alturas de elevação, e as restrições, em termos de carga 

hidráulica, foram igualmente funções lineares das perdas de carga hidráulica (Li = Xi) associadas aos diferentes diâmetros 

candidatos. Desta forma, o custo total do sistema é obtido pela soma dos custos de cada um dos troços: 

EEij

1

NP

1i

H Y  X  Cp  


ij

Mi

j

P  

em que: i) Cp - custo da rede de rega e estação elevatória (103 €); ii) NP - número de condutas do sistema; iii) Mi - número de 
diâmetros alternativos; iv) Pij - custo por unidade de comprimento de tubo de material i e diâmetro j; v) Xij - comprimento do troço 
do tubo de material i e diâmetro j (m); vi) Y - custos com a energia e infra-estruturas de bombagem (103 €); vii) HEE - altura total 
de elevação (m). 

Para a otimização dos diâmetros que compõem as redes de rega, foram definidos vários elementos, tais como: materiais a 

utilizar; diâmetros comerciais e internos admissíveis; custo unitário do material; carga mínima a fornecer a montante dos 

hidrantes; e carga piezométrica à cabeça da rede. 

A seleção dos diâmetros candidatos a cada troço foi feita através da equação da continuidade, admitindo velocidades máximas 

de 2 m/s e mínimas de 0,5 m/s. As perdas de carga contínua foram determinadas pela fórmula de Colebrook-White, admitindo 

uma rugosidade de 0,1 mm, para as condutas de betão e de FFD e de 0,03 mm, para as condutas em PEAD. 

Nos últimos projetos (desde 2007), a otimização dos diâmetros foi realizada com o modelo ELIDM (Lamaddalena, 1997; 

Lamddalena, e Sarardoy, 2000), incluído no software COPAM. O modelo ELIDM utiliza o método descontínuo iterativo de Labye 

(Labye, 1981; Ait Kadi et al., 1990) para múltiplos regimes de caudal, na obtenção da solução mais económica (ver parte 2 da 
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Figura 3.31). A noção de múltiplos regimes de caudal (Lamaddalena e Sagardoy, 1997; Calejo, 2003) é fundamental no 

dimensionamento e análise de redes de rega em pressão operando a pedido. Um determinado caudal pedido no início da rede 

corresponde a muitas combinações de bocas de rega em funcionamento simultâneo (regimes de caudal). A garantia da pressão 

mínima em cada boca de rega depende da configuração planimétrica e altimétrica das bocas em funcionamento simultâneo. 

Assim, quer o dimensionamento, quer a análise da qualidade da rede, devem ser feitos assumindo a condição de múltiplos 

regimes de caudal. 

Por exemplo, no caso de Pedrógão (2009), para o dimensionamento, foram gerados 50 regimes de caudal, para os quais a rede 

foi dimensionada. Cada regime de caudal representou uma configuração de bocas de rega em funcionamento simultâneo para 

um caudal no início igual ao caudal de Clément. Para a solução obtida, fez-se a análise do seu funcionamento hidráulico com os 

modelos ICARE e AKLA, para aferir a qualidade do desempenho da rede dimensionada. Para o que foram gerados 1.000 

regimes de caudais. Quando a qualidade de funcionamento da rede não foi satisfatória a rede foi redimensionada. O processo 

continuou até que a solução obtida no dimensionamento garantiu um nível de desempenho satisfatório (ver parte 2 da Figura 

3.31). 

  

Figura 3.31 – Modelo Simplex Modificado - Exemplo de valor atualizado dos custos de investimento (taxa de atualização 

= 4 %), de exploração e de manutenção em função da cota piezométrica no início da rede de rega do Bloco de Serpa-Pias 

2 (1) e Modelo ELIDM - Processo de otimização dos diâmetros de uma rede de rega em pressão (Fonte: Calejo, 2003) (2). 

A análise do desempenho foi efetuada ao nível do sistema, através da definição das curvas caraterísticas indexadas, e ao nível 

do hidrante/boca de rega. A análise ao nível do sistema foi realizada com recurso ao modelo ICARE (Curvas Caraterísticas) e a 

análise ao nível da boca de rega hidrante foi feita com o modelo AKLA, integrados no software COPAM. O parâmetro de 

calibração, r, utilizado na 1ª Fórmula de Clément foi de 0,85 no sub-bloco Pedrógão 1 e 0,73 no sub-bloco Pedrógão 3 (este valor 

é função do tipo de propriedade e dos sistemas de rega na parcela). O valor considerado para a qualidade de funcionamento da 

rede foi 1,645 correspondente a uma probabilidade de não excedência de 0,95 (ver Quadro 3.17). A 1ª Fórmula de Clément foi 

aplicada nos troços com um número de bocas a jusante maior que 10. Os caudais de dimensionamento das redes de rega dos 

sub-blocos Pedrógão 1 e 3 determinados foram, respetivamente, de 639 L/s e de 1.610  L/s. 

Quadro 3.17 – Caudal de dimensionamento dos sub-blocos de Pedrógão 1 e 3 

 

O processo de otimização, por exemplo, da rede de rega do sub-bloco Pedrógão 1 foi realizado para um caudal, no início da 

rede, de 639 L/s e uma cota piezométrica de 183 m (altura de elevação = 104 m), e uma pressão mínima (Hmin), a montante da 

boca de rega. No Quadro 3.18 estão indicados os materiais, diâmetros e respetivos comprimentos resultantes do processo de 

dimensionamento hidráulico. Para uma extensão total da rede de rega de 9.191 m, os diâmetros mais representativos 

determinados foram DN 900 e DN 800 mm, representando cerca de 32% das condutas da rede. Cerca de 52,5% da extensão da 

rede tem condutas de diâmetro menor ou igual a 560 mm (condutas em PEAD). 
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Quadro 3.18 – Pressão mínima a montante dos hidrantes, definida para otimização da rede de rega e extensão total de 

condutas por diâmetro e PN para Pedrógão 1 

  

Refira-se que, para o EFMA, efetuei projetos e dirigi equipas de projeto em que foram desenvolvidos projetos para um total de 

aproximadamente 646 km de condutas pertencentes às redes secundárias (instaladas ou em instalação). 

A título de exemplo, refira-se que, na rede de Pedrógão 1, foi efetuada a análise e avaliação do seu desempenho. A análise ao 

nível do hidrante foi feita com o modelo AKLA, tendo-se procedido ao cálculo dos indicadores diferença relativa de pressão e 

fiabilidade. Esta informação foi complementada com as curvas caraterísticas da rede50. Neste projeto, foram apresentados os 

resultados do desempenho da rede no que se refere ao indicador diferença relativa de pressão que permitiu identificar quais eram 

os hidrantes que apresentavam défice de pressão e quantificar a severidade da falha51. 

Na Figura 3.32, apresentam-se as curvas caraterísticas da rede de rega do sub-bloco de Pedrógão 1. A curva caraterística do 

sistema elevatório foi ajustada à curva caraterística da rede indexada 90%, reduzindo-se, assim, os custos energéticos e 

garantindo um bom desempenho do sistema. 

 

Figura 3.32 – Curvas caraterísticas indexadas. Sub-bloco de Pedrógão 1 (Qo = 639 l s-1; Zo =183 mca). 

A análise conjunta das curvas caraterísticas indexadas e dos indicadores de desempenho (diferença relativa de pressão e 

fiabilidade) permitiu concluir que a rede de rega do sub-bloco Pedrógão 1 apresentava um bom funcionamento hidráulico, não 

esquecendo, no entanto, as limitações impostas no que respeita à pressão mínima garantida. 

                                                   
50 As curvas caraterísticas da rede representam a relação entre o caudal e a energia necessária para elevar a água, vencer as perdas de carga nas tubagens de 
aspiração compressão e, ainda, para manter as pressões desejadas a jusante ou atingir as cotas em reservatórios. 
51 Naquele projeto foram apresentados os resultados relativos ao indicador fiabilidade, tendo apenas os hidrantes H14 (Hmin = 0,390 MPa) e H4.5 (Hmin = 

0,370 MPa) uma fiabilidade menor que 1. Importa referir que os défices são muito pequenos, sendo mesmo desprezáveis. 
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Órgãos de exploração e segurança 

Ao longo das redes, foram instalados diversos equipamentos de comando, manobra e segurança. O equipamento acessório da 

rede secundária de rega tem como objetivo permitir as melhores condições de funcionamento e de segurança da mesma. 

Os hidrantes e bocas de rega são a interface da rede coletiva com o sistema individual de rega, tendo por finalidade disponibilizar 

aos regantes o caudal necessário à satisfação das necessidades de cada parcela, com a pressão adequada (ver Figura 3.33 e 

Fotos 14 e 16 do Anexo 3.1, Fotos 9, 11 e 15 do Anexo 3.2, Fotos 1 e 8 do Anexo 3.5, Fotos 65, 69, 75, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 do 

Anexo 3.6 e Fotos 1 e 13 do Anexo 3.7). 

As válvulas de seccionamento colocaram-se nas derivações dos ramais principais, permitindo, em caso de anomalia ou de 

qualquer outra situação extraordinária, a interrupção do escoamento, sem prejuízo da restante rede (Fotos 6, 8 e 17 do Anexo 

3.2, Fotos 57, 60 e 66 do Anexo 3.6 e Fotos 1, 14 e 16 do Anexo 3.7). 

As ventosas instaladas na rede possuem as seguintes funções (ver Foto 8 do Anexo 3.2 e Foto 64, 67, 68, 71 e 74 do Anexo 3.6): 

i) permitir a expulsão de pequenas quantidades de ar libertadas durante o regime permanente; ii) libertar grandes volumes de ar 

aquando do enchimento das condutas; iii) admitir para o interior das condutas grandes volumes de ar em situações de 

esvaziamento ou rotura. 

As descargas de fundo foram instaladas nos pontos baixos da rede e permitem o esvaziamento dos ramais contíguos. 

  

Figura 3.33 – Exemplos de cortes de hidrantes. 

Por vezes, em algumas redes, após simulação do golpe de ariete (ERTEP) e com o objetivo de proteção dos regimes transitórios 

foram previstos reservatórios unidirecionais (RUD). Por exemplo, no troço terminal da conduta C4 da rede do bloco de Pedrógão 

1, foi dimensionado e construído um RUD que alimenta as condutas da rede, quando a cota piezométrica nestas atingir valores 

inferiores ao da cota de água no reservatório. Desta forma, a linha piezométrica não desce abaixo da linha das cotas topográficas 

do eixo da conduta, evitando assim que ocorram pressões negativas. O RUD foi colocado num ponto elevado da topografia e 

num ponto afastado da estação elevatória. Neste caso, o volume do reservatório é de 15 m3. Associado ao funcionamento do 

reservatório preconizou-se a instalação de uma válvula anti-retorno e outra de seccionamento do tipo borboleta (ver Figura 3.34). 

Como um dos tipos de tubagem propostos, nomeadamente o ferro fundido dúctil, não permite transmitir esforços 

longitudinalmente, nos nós onde se podem gerar impulsos hidráulicos, foi necessário dimensionar e construir maciços de 

amarração, neste caso, do tipo gravítico (ver Foto 1 do Anexo 3.7). Com efeito, nos nós onde se prevê a utilização de curvas em 

planta, cruzetas, tês, cones e válvulas de seccionamento, podem gerar-se impulsos devido às forças hidrostáticas e 

hidrodinâmicas que poderão atingir valores muito significativos. Nos acessórios instalados em planta, onde os impulsos são 

horizontais, a sua transmissão ao terreno deverá ser feita através de maciços de betão (ver Fotos 55, 56, 61, 62, 63, 64 e 70 do 

Anexo 3.6). Os impulsos hidráulicos foram calculados para a pressão de ensaio52. Para os nós das tubagens com diâmetros 

iguais ou superiores a 600 mm e com impulsos muito significativos, adotaram-se maciços do tipo gravidade e, para os diâmetros 

inferiores, adotaram-se maciços de encosto. 

                                                   
52 Pressão de Ensaio em vala (PE): Exemplo para tubos de betão - 1,5 x PMS (pressão máxima de serviço). 
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Figura 3.34 – Exemplo de um reservatório unidirecional. Bloco de Pedrógão 1. Planta (1) e corte (2). 

3.4.2.3. Sistemas de monitorização, automatização e telegestão 

Para o controlo e comando remoto do Sistema Primário de Adução e do Sistema Secundário de Distribuição do EFMA, têm sido 

projetados e instalados dois sistemas de telegestão separados, que deveriam ser geridos por duas entidades diferentes53. O 

sistema primário seria gerido pela própria EDIA e o secundário seria gerido pela Associação de Regantes54. 

No caso dos perímetros de Pedrógão, S. Matias e Baleizão-Quintos previu-se a instalação do controlo e comando do sistema 

primário na EE de Pedrógão (margem esquerda). Previu-se ainda que as comunicações entre as infra-estruturas do sistema 

primário e o centro de comando seriam suportadas num cabo dedicado de fibra ótica instalado em paralelo com os adutores 

principais, no interior de um caboduto. Foi igualmente projetada a instalação de um sistema redundante ou alternativo, apoiado 

na utilização da rede telefónica móvel (GSM/GPRS). 

No sistema secundário, para recolha de dados de estado, parâmetros hidráulicos e volumes de água distribuídos e para a 

transmissão de ordens de comando, considerou-se a instalação de uma rede de comunicação própria. Nas obras já construídas, 

a comunicação entre as unidades de controlo local, as concentradoras e o centro de comando foram executadas por duas 

formas: via rádio e via cabo. Nas primeiras obras que efetuei (Infra-estrutura 12 e Bloco 11 do AH do Mira), a comunicação entre 

aquelas unidades foi efetuada via cabo55. Este modo de comunicação foi, posteriormente, preterido devido essencialmente a 

problemas relacionados com ruturas ao longo dos cabos (ver Foto 30 do Anexo 3.10), quer provocadas pela mobilização do solo 

efetuada pelos agricultores, quer provocadas em obras de reparação e manutenção nas condutas e hidrantes. Posteriormente, e 

face a estes problemas, assistiu-se à instalação de equipamentos de comunicação via rádio (perímetros de Loureiro-Monte Novo, 

Brinches-Enxoé, Ervidel e Pedrógão). 

A experiência no entanto mostrou que estes sistemas via rádio são muito vulneráveis ao vandalismo (as antenas existentes e os 

painéis solares do sistema de comunicação via rádio são roubados e vandalizados - ver Foto 29 do Anexo 3.10), tendo-se voltado 

a projetar com o sistema de comunicação via cabo. 

Nos últimos projetos foram introduzidas algumas imposições, de forma a aumentar a fiabilidade do sistema com comunicação via 

cabo e evitar, tanto quanto possível, a sua rutura (ex: aumento da folga do cabo longitudinalmente, maior profundidade de 

instalação, tipo de proteção do cabo, etc.). 

No sistema de comunicação via rádio, em todos os hidrantes, foi instalado um modem rádio associado ao respetivo autómato de 

comando e controlo. Esta unidade, conforme a sua efetiva posição geográfica, comunica diretamente ou indiretamente, via 

                                                   
53 O Decreto Lei nº335/2001 de 24 de Dezembro definiu que embora a EDIA seja responsável pela construção da obra, ficaria com a gestão da rede primária e ao 
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas caberia a responsabilidade pelas obras secundárias.  
54 Atualmente a EDIA está a gerir as redes primárias e secundárias. 
55 Cabo RVMV 2x1,5 mm2 
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estações concentradoras e repetidoras dispersas pela área do Empreendimento, com a estação elevatória secundária respetiva 

(Centro de Comando Local), que está ligada depois via rede telefónica fixa ao centro de comando do sistema secundário. Para a 

alimentação dos meios de comunicação, dos meios de controlo próprios e dos acionadores das válvulas hidráulicas de comando 

e seccionamento das bocas de rega, instalaram-se painéis solares de pequena potência entre 7 W a 40 W. No caso da 

comunicação via cabo, a alimentação das unidades remotas instaladas junto aos hidrantes é efetuada através de bus de 

comunicações. 

Com os meios de comunicação referidos, todos os dados referentes ao estado das instalações e aos parâmetros hidráulicos, 

mecânicos, de segurança, etc., são transmitidos para os centros de comando, onde são objeto de registo, processamento e 

arquivo (ver Fotos 17 e 18 do Anexo 3.1, Foto 14 do Anexo 3.2, Foto 89 do Anexo 3.6 e Foto 17 do Anexo 3.7). Estas atividades 

são realizadas automaticamente, através de um sistema centralizado de comando e controlo, suportado numa aplicação 

informática do tipo Scada. Por seu intermédio, e através de ecrãs sinóticos específicos, é possível visualizar o estado operativo e 

funcional das instalações. Através de sistema de telegestão centralizado é possível interagir remotamente com todas as 

instalações. 

Por motivos de segurança todas as instalações estão dotadas de meios próprios de comando e controlo, devidamente suportados 

em autómatos locais, com capacidade para gerir e controlar autonomamente as mesmas instalações. Estes sistemas locais têm, 

assim, capacidade para registar, processar e armazenar todos os dados e estados gerados localmente e tomar as ações devidas 

para a condução das instalações. 

3.4.2.4. Estações de filtração 

Em alguns blocos de rega, a adução é efetuada diretamente a partir de uma tomada de água existente nos adutores primários ou 

em reservatórios. A água proveniente dessas infra-estruturas não é tratada, pelo que poderá conter material sólido em suspensão 

e, eventualmente, algas nos períodos de temperatura mais elevada. Uma vez que o comando e regulação dos pontos de entrega 

de água é efetuado por pilotos de pequeno diâmetro, é conveniente filtrar a água de rega, de modo a evitar o seu entupimento. 

Tem-se assumido, para tal, um grau de filtração de, pelo menos, 1500 micra. 

Nos casos onde a pressão mínima disponível na conduta de admissão não permite a instalação de filtros de funcionamento em 

alta pressão, como aqueles que são instalados a jusante das estações elevatórias ou em pontos estratégicos das redes primárias 

com carga suficiente para o seu funcionamento (0,25 MPa), foi proposta a instalação de unidades filtrantes de baixa pressão56, de 

corpo metálico e coroa rotativa, e de reduzida perda de carga. 

Nos estudos efetuados, foram analisadas técnica e economicamente várias soluções para as estações de filtração, 

nomeadamente quanto ao número de filtros. A título de exemplo, previu-se que a estação de filtração do Bloco 1 de S. Matias 

seja equipada com 2 filtros de baixa pressão e com os restantes equipamentos necessários ao seu correto funcionamento. Neste 

caso, o caudal máximo de dimensionamento determinado foi de 2,543 m3/s. Após a análise técnica e económica efetuada, optou-

se pela instalação de 2 filtros (caudal por filtro - 1,690 m3/s), tendo cada um, uma capacidade correspondente a cerca de 66% do 

caudal máximo de dimensionamento. Os filtros foram selecionados de modo a que, no caso de um se encontrar fora de serviço, o 

outro garantiria cerca de 66% do caudal de dimensionamento da rede de rega. A limpeza será automática em função da deteção 

de perda de carga, por temporização e, ainda, por conjugação de ambos e é realizada por setores. A coroa do filtro roda, 

posicionando à vez cada sector na câmara de limpeza estanque. Previu-se que a estação se apresente sob uma plataforma 

compacta, à superfície do terreno sem qualquer cobertura (ver Figura 3.35). 

Para além desta estação de filtração, efetuei ainda o projeto da estação de Moura Gravítico – caudal 1,765 m3/s. 

 

                                                   
56 Estes filtros possuem um motor que efetua a limpeza da malha filtrante. 
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Figura 3.35 – Exemplo de estação de filtração. Bloco 1 de S. Matias. Planta e cortes. 

3.4.2.5. Rede viária 

Nos regadios, efetuei o planeamento e o projeto das redes viárias (caminhos agrícolas e rurais), apresentando-se neste relatório 

a título de exemplo, e para a rede viária de Pedrógão, a metodologia adotada no seu dimensionamento e as suas principais 

caraterísticas. 

Os caminhos existentes não eram pavimentados e o seu estado de conservação variava de razoável a muito mau, resultado da 

conjugação de problemas de drenagem, de construção e de manutenção. Na maioria dos caminhos, dentro do perímetro de rega, 

as condições de transitabilidade eram muito deficientes, encontrando-se mesmo intransitáveis, durante alguns períodos de 

Inverno. 

As correções propostas aos traçados dos diversos caminhos apontaram para soluções de maior fluidez e facilidade de 

escoamento do trafego local de maquinaria e de acesso às propriedades. Foram melhoradas muitas curvas e retiradas algumas 

delas, tentando sempre manter a estrada no corredor atual, por forma a não perturbar a atividade agrícola desenvolvida nos 

campos adjacentes. 

Neste perímetro, foram reabilitados e construídos 5 caminhos, numa extensão total de cerca de 12,4 km. Alguns destes caminhos 

efetuam a ligação entre estradas nacionais (CA1), entre vilas e estradas nacionais (CA2) e outros efetuam a ligação a 

reservatórios e barragens construídos no âmbito deste projeto (CA3, CA4 e CA5) – ver Fotos 86, 87, 88, 90, 91, 92 e 93 do 

Anexo 3.6. 

Nos caminhos estudados a solução proposta consistiu, em termos gerais, no melhoramento do traçado e regularização da 

plataforma, na construção de várias camadas, definidas nos perfis tipo dos caminhos, e na abertura de valetas de drenagem (ver 

Foto 90 do Anexo 3.6). Previu-se também a construção de passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o cruzamento 

com valas e linhas de água (ver Fotos 88 e 92 do Anexo 3.6). As categorias de caminhos consideradas foram as seguintes: i) 

categoria I – caminho agrícola principal, com uma faixa de rodagem de 4,0 m; ii) categoria II – caminho agrícola secundário, com 

uma faixa de rodagem de 3,0 m. Para se garantir uma adequada traficabilidade na largura total da plataforma, previu-se que a 

estrutura do pavimento fosse idêntica em toda a sua largura, ou seja, que não existisse diferenciação do tipo de pavimento quer 

se trate de faixa de rodagem ou de berma. 

Durante a conceção do traçado, em planta (1:1000) e em perfil longitudinal, procurou-se, sempre que possível, garantir os 

parâmetros mínimos preconizados nas normas para projetos de caminhos rurais e agrícolas (“Orientação para Elaboração de 

Projetos de Caminhos Rurais e Agrícolas”, DGADR, 2010). Procurou-se, igualmente, acompanhar o traçado dos caminhos 

atualmente existentes, por forma a minimizar a área de expropriação e reduzir os custos de investimento. 

Em perfil longitudinal, os caminhos ficaram, sempre que possível, elevados em relação aos terrenos circundantes, por forma a 

proporcionar um adequado escoamento da água pluvial. A plataforma possui uma inclinação transversal mínima de 2,5%, para 
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assegurar o escoamento superficial da água para as valetas. Para os troços em aterro, dada a altura do aterro e a natureza dos 

terrenos, adotou-se uma inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H). Nos troços em escavação, a inclinação dos taludes adotada foi de 

1(V):1,5(H). A valeta possui uma secção transversal triangular e uma profundidade mínima de 0,45 m. 

No caso de Pedrógão, e face ao tráfego existente e previsível, a solução técnica de pavimentação selecionada foi a de betão 

betuminoso para todos os caminhos (ver Fotos 86, 90, 91 e 93 do Anexo 3.6). A estrutura de pavimentos preconizada foi a 

seguinte: camada de desgaste, em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura; camada de base em agregado britado de 

granulometria extensa, com 0,20 m; e camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,25 m. 

No que se refere à drenagem, os elementos que servem os caudais gerados pelas linhas de água intercetadas, ou seja, o 

sistema de drenagem transversal (aquedutos circulares ou retangulares) foi dimensionado, tendo em consideração os critérios de 

dimensionamento do Instituto de Estradas de Portugal (IEP), para uma cheia com um período de retorno de 100 anos. No que se 

refere à drenagem longitudinal, esta englobou a drenagem da plataforma e das zonas laterais. 

Em todos os aproveitamentos hidroagrícolas ligados ao EFMA, fui responsável pelos projetos das redes viárias (ver exemplos 

colocados na Foto 9 do Anexo 3.5 e Fotos 14, 15 e 16 do Anexo 3.7), num total de aproximadamente 190 km e, para os restantes 

aproveitamentos hidroagrícolas projetei um total de 118 km. 

3.4.2.6. Rede de drenagem 

As soluções base dos projetos tiveram em conta os pressupostos apresentados no EP e as orientações estabelecidas, após a 

sua análise e aprovação pelo Dono de Obra e pelas restantes entidades oficiais que acompanharam o processo. Os princípios 

gerais de dimensionamento das infra-estruturas de drenagem encontravam-se, na fase de projeto, estabelecidos, tendo-se 

definido, em articulação com o EIA, o tipo de intervenção a realizar em cada uma das obras, nomeadamente o grau de 

intervenção. 

Na fase de projeto, com base nos levantamentos topográficos (1:1000), foram desenvolvidos os traçados em planta e em perfil, 

dimensionando-se e projetando-se as obras de arte associadas em função dos cálculos hidráulicos realizados. As principais 

intervenções foram a limpeza e regularização de algumas linhas de água principais, a limpeza, o reperfilamento e aumento da 

seção de alguns troços dessas linhas de água e a abertura de novas linhas de água (valas) em complemento das existentes, 

onde as dificuldades de drenagem eram evidentes. Paralelamente, foram projetadas serventias para restabelecimento dos 

prédios cortados. Todas as infra-estruturas de drenagem projetadas foram integradas com as restantes obras de rega e 

caminhos. 

As soluções selecionadas foram objeto de um estudo hidráulico que incluiu a análise da translação e amortecimento da onda de 

cheia afluente e os efeitos de armazenamento no leito da linha de água e, principalmente, nas zonas marginais. Com base nos 

hidrogramas afluentes e nos elementos topográficos disponíveis, foram analisadas as caraterísticas de vazão das linhas de água 

em estudo e propostas as alterações julgadas mais convenientes, principalmente no que se refere à sua secção transversal e ao 

declive. Para tal, foi utilizado o modelo HEC-RAS, que permitiu ter em conta secções transversais irregulares, bem como a 

inclusão das obras de arte. Cada solução foi afinada, de modo a obter-se a maior eficiência, em termos de investimento a 

realizar. 

Em alguns projetos, nomeadamente nos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola de Vila Franca de Xira e no perímetro de 

Xai-Xai, em Moçambique, dimensionei, igualmente, a rede de drenagem sub-superficial. 

As principais caraterísticas dos solos foram conjugadas com as precipitações máximas ocorridas em períodos de 5 dias 

consecutivos, tendo-se obtido os caudais específicos de drenagem e o espaçamento entre drenos, admitindo que o nível freático 

não atingirá a superfície do terreno por tempo superior a 2 ou 3 dias, para um período de retorno de 5 anos. No caso da Lezíria 

determinaram-se caudais que variam entre 1,0 L/(s.ha) e 2,5 L/(s.ha). Quanto ao espaçamento dos drenos, os estudos 

apontaram para valores entre 30 e 20 metros57. Previu-se que os drenos fossem enterrados a uma profundidade mínima de cerca 

de 1,20 m, e com diâmetros de 100 e 80 mm, tendo uma inclinação de cerca de 0,1%. 

                                                   
57

 O dimensionamento dos drenos foi efetuado através da seguinte expressão: Q = 38 x d2,667 x i0,5, onde: Q - caudal escoado (m3/s); D - diâmetro do tubo (m); e i 

- declive (m/m). Se se considerar um declive médio para a instalação dos drenos de 0,00065 m/m resulta na seguinte expressão: d = 1,032 x Q0,375. Desta forma, 

o caudal de dimensionamento de cada dreno depende do caudal específico de drenagem e da área de influência do respetivo dreno. 
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3.5. Assistência Técnica 

Ao longo da minha carreira, efetuei as assistências técnicas dos aproveitamentos hidroagrícolas projetados e que, para alguns 

destes, ao longo deste relatório, apresento alguns pormenores construtivos e um conjunto de fotos inseridas no Anexo 3. 

Durante a fase de concurso das obras, efetuei diversos serviços de que se destacam a prestação de informações e 

esclarecimentos solicitados por concorrentes, sobre problemas relativos à interpretação dos elementos de projeto e a elaboração 

de parecer sobre propostas de alteração ou variantes ao projeto. 

Na fase de construção das obras, até à sua entrada em funcionamento, efetuei os seguintes serviços: 1) elaboração de desenhos 

de execução dos elementos de obra que não foi possível detalhar na fase de projeto; 2) revisão e adaptação dos desenhos do 

projeto às condições que se forem verificando na obra, designadamente durante a abertura das fundações, tendo em conta as 

condições geológico-geotécnicas ocorrentes; 3) esclarecimento de dúvidas de interpretação; apreciação de documentos de 

ordem técnica apresentados pelos fornecedores ou empreiteiros das obras; 4) assistência ao Dono da Obra na verificação da 

qualidade dos materiais na execução dos trabalhos, no fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações. 

É de salientar que, ao longo da minha atividade profissional, foram inúmeros os projetos que avançaram para obra, tendo sido 

extremamente importante o desenvolvimento desta atividade de assistência técnica e acompanhamento de obras na progressiva 

aprendizagem, de forma a alterar ou rever, nos projetos seguintes, alguns pormenores de dimensionamento ou construtivos. 

4. REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS 

4.1. Principais caraterísticas do funcionamento dos sistemas hidráulicos 

Os aproveitamentos hidroagrícolas construídos entre as décadas de 30 e finais da década de 60, registam, em alguns casos, 

taxas de ocupação relativamente reduzidas, devido principalmente à conceção dos sistemas hidráulicos (projetados para rega 

gravítica, com distribuição de água por turnos e com horários de rega de 16 ou mais horas), à sua sucessiva degradação, à falta 

de adaptação dos terrenos ao regadio e, por vezes, à inexistência de emparcelamento. Por outro lado, a entrega das obras nunca 

foi acompanhada de apoio tecnológico. Estes fatores levaram a que as receitas nunca atingissem os valores esperados 

(frequentemente não eram atualizadas), degradando-se, desta forma, ainda mais as infra-estruturas existentes. 

A conceção dos sistemas hidráulicos baseava-se num sistema rígido de distribuição com comando manual por montante, 

associado a reduzidos níveis tecnológicos e a elevada disponibilidade de mão-de-obra. No sistema adutor primário, o comando 

da água é efetuado sem qualquer automatismo, sendo esta distribuída graviticamente pelos canais distribuidores ou pelas 

regadeiras. Em muitos casos, registam-se elevadas perdas de água nos descarregadores. Ao longo dos canais, foram instaladas 

comportas de nível constante a montante58 e descarregadores frontais.  

Esta conceção atende ao pedido do tipo e número de módulos das tomadas de água que se encontram abertos, sendo que a 

prioridade é satisfeita de montante para jusante. Desta forma, os módulos localizados mais a jusante da rede primária são 

prejudicados, pois o sistema não possui reservas de água para regularizar eventuais caudais sobrantes ou para satisfazer 

caudais imprevistos solicitados. Assim, a gestão deste tipo de funcionamento é efetuada com o conhecimento histórico do 

funcionamento da rede por parte dos técnicos das Associações de Regantes, que tentam antecipar os pedidos. Neste tipo de 

aproveitamentos hidroagrícolas, pratica-se a rega por turnos ou a contra-pedido, o que permite prever, com antecipação, o 

hidrograma de consumo diário. Saliente-se que, com este conhecimento associado ao conhecimento do tempo de propagação da 

onda, é estabelecido e programado o funcionamento das tomadas de água (comportas) localizada à cabeça do sistema.  

Este tipo gestão implica que, em cada instante, não exista nem desperdício de água nem défice de água o que, na prática, é 

impossível, traduzindo-se geralmente em elevadas perdas de água no sistema primário. 

                                                   
58 Possuem como função estabilizar o nível de água no troço imediatamente a montante, independentemente dos caudais circulantes, assegurando as adequadas 
condições hidráulicas exigidas pelos órgãos de controlo de caudal existentes nas tomadas de água. Estas tomadas localizam-se numa determinada seção 

estabilizada do regolfo a montante das comportas de nível e estão equipadas com comportas de nível constante a jusante instaladas entre o canal e os módulos. 
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Por outro lado, face a que os módulos existentes nas tomadas de água não permitem a medição do volume de água consumido, 

é frequente que o pagamento seja efetuado pela área regada (ou equipada) em função da aptidão dos solos ou das culturas 

regadas. Este modelo leva a que existam elevados desperdícios de água na parcela, sem que esta seja realmente cobrada e, por 

vezes, estão associados a problemas de erosão. Por outro lado, os agricultores localizados a jusante podem ver diminuída a 

água disponibilizada. 

A gestão deste tipo de sistemas torna-se difícil com o aumento das despesas, da insatisfação dos agricultores e, sobretudo, com 

a diminuição das receitas, o que se traduz frequentemente no corte orçamental para obras de manutenção59.  

4.2. Objetivos da Reabilitação e Modernização 

A reabilitação e modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas é de primordial importância para a definição de estratégias de 

produção agrícola de uma região. Trata-se, assim, de um problema com interesse para um vasto número de entidades, 

nomeadamente agricultores, instituições de crédito, serviços de aconselhamento técnico, consultoria, etc..., e todos eles 

relacionados com o desenvolvimento rural. 

As questões de reabilitação e modernização de um perímetro de rega devem ser encaradas de forma abrangente, identificando 

não só os aspetos relacionados com as infra-estruturas, mas também os relacionados com a organização, gestão, operação e 

manutenção do aproveitamento e os mais diretamente relacionados com a produção agrícola (produtividade propriamente dita e 

definição de estratégias de produção e comercialização enquadradas pela política sectorial agrícola e recursos hídricos). Estas 

obras justificam-se, quer pela degradação física das infra-estruturas, quer por se encontrarem desajustadas das produções 

agrícolas atuais, nomeadamente com a falta de capacidade de resposta da rede. 

Um dos principais objetivos com a reabilitação e modernização dos perímetros hidroagrícolas consiste em garantir o uso eficiente 

da água, com a redução das perdas nos sistemas hidráulicos primário, secundário e terciário60. Este investimento nestas obras 

poderá permitir o aumento do desenvolvimento económico e social dos agricultores e da região. 

4.3. Estudos e projetos de reabilitação e modernização efetuados em Portugal 

Ao longo da minha atividade profissional, efetuei e coordenei, em Portugal, vários estudos e projetos de reabilitação e 

modernização de aproveitamentos hidroagrícolas. 

Iniciei o meu contacto com este tipo de projetos, ainda na HP, em 1992, com os estudos iniciais da Reabilitação do Perímetro de 

Idanha, tendo-se seguido, já inserido nos quadros da COBA, o PE das obras de Reabilitação e Modernização das Infra-estruturas 

Primárias do Bloco de Rega XI do Mira (1996), a Reabilitação e Modernização da Obra de Rega do Vale do Sorraia (1997) e o EP 

e Anteprojeto das Infra-estruturas para a Reabilitação e Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas (1999). Em 

2003, efetuei o projeto dos Blocos V e VI e Estações Elevatórias do Ramalhão e das Galés do Aproveitamento Hidroagrícola da 

Lezíria Grande e, em 2004, o PE do Bloco de Rega XIV do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (revisão efetuada em 201361). 

Em 2013, a COBA, conjuntamente com a Universidade de Évora, elaborou o Projeto de Execução para Implementação do 

Sistema de Telegestão do Funcionamento da Rede Primária de Distribuição de Água do Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-

a-Nova. 

Na totalidade, em Portugal, efetuei estudos e projetos de reabilitação e modernização cuja área beneficiada ronda os 52.479 ha. 

Na fase inicial daqueles estudos, foi elaborada uma caraterização do perímetro hidroagrícola e da sua gestão, tendo-se dado 

especial destaque à situação atual e futura das necessidades e disponibilidades de água, à caraterização das infra-estruturas de 

rega, drenagem e viária e aos principais estrangulamentos existentes. Após o levantamento da situação atual, foram identificadas 

as prioridades ao nível do sistema de transporte e distribuição de caudais, ao nível da parcela, ao nível da gestão e operação do 

perímetro, ao nível das estruturas agrárias, tendo-se seguido a apresentação de soluções ao nível das infra-estruturas. Nesta 

fase, foram efetuados e apresentados estudos técnicos e económicos comparativos para soluções de reabilitação e 

modernização das infra-estruturas de rega, drenagem e viária. 
                                                   
59 Aumento da degradação dos canais, associado à proliferação de vegetação aquática, traduz-se numa diminuição dos caudais circulantes. A redução da 
capacidade de transporte da rede primária em ensaios efetuados nos meses de ponta nos perímetros de Odivelas e do Sorraia atingiram valores da ordem dos 40 
a 50%. Esta redução associada ao aumento das perdas de carga nos canais implicava a abertura total das comportas ou inclusivamente à sua desinstalação.  
60 Esta redução de perdas de água no sistema terciário está associada ao fornecimento correto das dotações e às respetivas tecnologias de rega.  
61 Encontra-se atualmente na fase inicial de empreitada. 
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Para a modernização, além da operação e manutenção, era de primordial importância a melhoria das estruturas e equipamentos 

para o controlo/regulação de caudais e níveis de água no sistema de transporte e distribuição. Deu-se particular importância à 

medição da água fornecida aos regantes e à remodelação do sistema de distribuição da água aos utilizadores, bem como do 

horário de rega, de modo a haver uma adaptação à variabilidade, tanto no tempo como no espaço, das solicitações de caudal. 

Outros dos fatores também analisados foram a automação do sistema de transporte e distribuição da rede, que podem incluir o 

controlo e regulação automática de caudais (tanto ao nível da admissão de caudal à rede como na sua distribuição aos regantes) 

e a modernização e automação de estações elevatórias (associadas ou não a blocos de rega). 

Deste modo, encarou-se a reabilitação de um perímetro como um estágio tecnológico mais baixo do que a modernização. A 

reabilitação diz respeito, principalmente, à remoção das insuficiências de um sistema hidráulico, enquanto a modernização vai 

mais longe na utilização das mais recentes tecnologias, com maior impacto na gestão do sistema. 

Foi melhorando a qualidade de serviço oferecido ao regante que foi possível garantir uma conveniente utilização e exploração 

hidroagrícola dos empreendimentos. Os estudos tiveram-se em conta, inicialmente, os aspetos ao nível da parcela, 

nomeadamente as tecnologias de rega, métodos de rega, utilização do solo, compatibilização das práticas agrícolas com a 

tecnologia de rega, etc.. 

As obras de reabilitação efetuadas, que foram ou não acompanhadas de obras de modernização, consistiram basicamente nas 

seguintes: 1) substituição de espaldas e rasto de canais degradados (Fotos 1 a 5 do Anexo 3.9); 2) impermeabilização de troços 

de canais com geomembranas (ver Fotos 10, 11 e 12 do Anexo 3.9); 3) melhoramento da rede de drenagem transversal e 

longitudinal dos canais - introdução de valetas, construção de novos aquedutos ou substituição dos existentes, colocação de 

sistema de drenagem subterrâneo junto das espaldas, rasto, ou taludes de forma a diminuir as subpressões sob as estruturas de 

betão (ver Foto 9 do Anexo 3.9) dos canais; 4) reparação ou substituição dos equipamentos de controlo e regulação dos canais; 

5) substituição dos canais de menor dimensão por condutas enterradas ou inclusivamente colocadas no interior dos atuais 

canais; 6) construção de acessos ao interior dos canais de forma a permitir a sua limpeza e manutenção, etc.. 

As obras de modernização, sem alteração do modo de funcionamento inicial, incluíram: 1) a automatização dos equipamentos de 

controlo e regulação, nomeadamente a automatização e telegestão dos órgãos de controlo da tomada de água da origem do 

sistema hidráulico, dos principais pontos de derivação (ver Fotos 13, 15 e 16 do Anexo 3.9), de estações elevatórias e dos 

hidrantes e bocas de rega; 2) a instalação de limpa-grelhas automáticos estrategicamente instalados ao longo dos canais62; 3) a 

construção de um centro logístico de controlo e comando de todo o sistema hidráulico. 

As obras de modernização, com alteração do modo de funcionamento inicial adotado em alguns perímetros de rega, ou em 

determinadas áreas desses perímetros, onde os agricultores abandonaram a rega por gravidade para a rega em pressão, 

consistiram no planeamento e na divisão em blocos de rega mais ou menos homogéneos. O fornecimento de água em pressão 

nos volumes de água desejados e sem imposições de horário, implicou alterar o modo de funcionamento do sistema hidráulico, 

tornando-o um sistema mais flexível. Para isso, foram estrategicamente planeados e construídos reservatórios ao longo da rede 

primária, que se localizaram preferencialmente junto dos blocos de rega a modernizar. Estas infra-estruturas permitem responder, 

com alguma rapidez, às solicitações das redes de rega e permitem absorver eventuais caudais em excesso circulantes na rede 

primária. Assim, em alguns perímetros, os estudos conduziram fundamentalmente à substituição das redes em baixa pressão por 

redes de alta pressão, alimentadas por estações elevatórias. Naqueles estudos, estas estações foram localizadas sobretudo junto 

aos adutores primários e estão associadas geralmente a reservatórios, que permitem compensar a curva de pedidos prevista 

com a capacidade de vazão dos canais. Em alguns casos, nomeadamente na rede primária de adução do Sorraia63, foram 

previstos reservatórios intercalares que compensavam os pedidos das redes primárias de jusante e antecipavam os pedidos de 

rega. Estas medidas, conjugadas com a automatização e telegestão das redes, permitiram uma diminuição significativa das 

perdas de água. 

Nestes estudos, foram analisados a delimitação e a fisiografia dos blocos, sempre associados aos traçados das redes primárias 

existentes, à sua capacidade de vazão e de resposta e à possibilidade de, em locais estratégicos, serem construídos 

reservatórios.  

                                                   
62 Ex: Instalação localizada imediatamente a montante de nós principais, como sejam de derivações principais, à entrada de sifões, etc. Ver Fotos 14 e 18 do 
Anexo 3.9. 
63 Construção do reservatório da Carregueira, localizado no Canal Condutor Geral imediatamente a montante do nó do Peso. 
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Foram, igualmente, identificadas e analisadas todas as áreas exteriores aos limites do projeto inicial e que já eram beneficiadas 

pelas redes de adução embora a título precário (ex: áreas localizadas a cotas superiores às dos terrenos inseridos no perímetro 

inicial), assim como outras áreas exteriores ao perímetro que podiam ser incluídas na área futura de rega. 

No que diz respeito ao tipo de reservatórios, estes geralmente foram projetados como estruturas semi-enterradas, construídas 

por modelação do terreno, com diques construídos com materiais resultantes da escavação e onde frequentemente o 

revestimento exterior é efetuado por uma geomembrana impermeável. Na rede primária, foram instaladas estruturas de ligação e 

admissão de água aos reservatórios. Em alguns casos, no canal de admissão às EE´s, foi prevista a instalação de tamizadores64. 

Noutros casos, a filtração foi efetuada a jusante da EE, com filtros de malha de funcionamento em pressão. 

Nos estudos efetuados, e para o sistema primário, selecionou-se a regulação por montante sob controlo centralizado. Numa 

primeira fase, fez-se um inventário das soluções e/ou equipamentos necessários ao telecomando dos órgãos principais de 

controlo de caudais (admissão aos canais primários, admissões aos principais distribuidores, admissões às reservas intercalares 

de controlo, etc.) e à televigilância (nas principais descargas para o sistema de drenagem e nos volumes de reserva previstos). 

Para além das alterações anteriores, foi igualmente proposta, em alguns casos, a manutenção das redes de distribuição de água 

em baixa pressão em determinadas zonas (zonas de arroz), com a substituição das atuais tubagens por tubagens de betão e de 

PEAD. 

Estas modificações, em alguns casos, implicaram uma redefinição da rede primária, tendo sido, proposta a eliminação de alguns 

dos distribuidores principais, módulos de admissão e comportas de segmento automáticas do tipo AMIL e a introdução de 

reservatórios intercalares entre a rede e os novos blocos de rega definidos. 

Naqueles estudos, foram igualmente propostos módulos operacionais, como seja o módulo de verificação do sistema que permite 

a sua inspeção, nomeadamente nos pontos mais importantes. Este módulo permite a verificação do estado hidráulico real do 

sistema (armazenamento nas reservas, caudais em cada secção de controlo e caudais nas descargas para o exterior). O módulo 

de simulação e previsão dos consumos permite a definição do estado hidráulico pretendido para todo o sistema (caudais em cada 

secção de controlo e volumes de água pretendidos nas reservas) e é constituído por duas fases: previsão dos consumos e 

simulação. O último módulo (comando em anel fechado) permite a correção das diferenças entre o estado hidráulico real do 

sistema e o estado pretendido, com a correção dos caudais nas admissões, que é feito por telecomando. 

4.4. Estudos e projetos de reabilitação e modernização efetuados no Estrangeiro 

Ao longo da minha atividade profissional, efetuei e coordenei estudos e projetos de reabilitação e modernização de perímetros 

hidroagrícolas no estrangeiro, que totalizam cerca de 58.760 ha, dos quais se destacam: 

 Em Moçambique - Reabilitação das Obras do Perímetro de Rega e Drenagem do Xai-Xai, na Província de Gaza (2008) 

e Sistema de Rega de Thewé 2, Mopeia, na Província da Zambézia (2005); e 

 Em Marrocos - Aproveitamento Hidroagrícola da Terceira Fase de Irrigação do Gharb (1996) (18.000 ha) e mais 

recentemente coordenei projetos do Núcleo de Agronomia, nomeadamente o “Etude de la Reconversion du Systeme 

d'Irrigation par Aspersion en Irrigation Localisee dans le Perimetre du Gharb” (2013) (20.000 ha) e o “Etude de 

Reconversion du Systeme d’Irrigation Gravitaire en Irrigation Localisee dans le Perimetre du Gharb” (em curso) 

(11.300 ha). 

4.4.1. Obras de rega e drenagem de Xai-Xai 

Um dos projetos de reabilitação e modernização que coordenei e que teve um grande impacto real nos rendimentos dos 

agricultores e na região, verificou-se nas obras efetuadas no perímetro de rega e drenagem de Xai-Xai. Este perímetro possui 

uma área total de cerca de 11.207 ha, localiza-se na bacia inferior do rio Limpopo, nas proximidades da cidade de Xai-Xai, capital 

da Província de Gaza, Moçambique e no início dos estudos estava praticamente inoperacional (ver Figura 4.1). 

De acordo com os estudos agro-pedológicos e hidrológicos efetuados, este perímetro de rega e drenagem foi dividido em duas 

zonas: 

                                                   
64 Exemplos de tamizadores: Ver Fotos 3 e 4 do Anexo 3.2 no Bloco do Loureiro-Monte Novo e Foto 11 do Anexo 3.3, em que, neste último caso, os tamizadores 

foram instalados a montante da EE do Ramalhão, construída no aproveitamento hidroagrícola da Lezíria de Vila Franca de Xira. 
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 Zona 1 - “machongos” (4.441 ha) – área localizada entre os coletores Umbape e Inhacungo e as “encostas”, 

caraterizada por possuir solos turfosos, bastante férteis e com deficiente drenagem – ver Fotos 5 e 8 do Anexo 3.4. 

Nesta zona, foram projetados e construídos 195 km de valas principais e secundárias de rega e drenagem e que se 

encontram atualmente reabilitadas e em exploração; 

 Zona 2 – vale aluvionar – área localizada junto ao rio Limpopo, entre os coletores Inhacungo e Umbape e o dique de 

proteção. No interior desta zona existem duas áreas distintas. A zona central, caraterizada por solos salgados, com o 

nível freático a cerca de 1-2 metros da superfície, foi excluída da área a beneficiar (2.880 ha). A restante área de 

3.886 ha, localiza-se junto ao dique de proteção (blocos de Ponela, Magula e Chimbonhanine), é beneficiada a partir de 

três estações elevatórias que retiram água do rio Limpopo, por uma rede de canais de rega e drenagem (137 km) e por 

condutas enterradas. 

Na secção terminal do rio Umbape, foi projetada e construída uma estação elevatória que se destina à drenagem da totalidade da 

área em estudo (Q = 8,8 m3/s e H = 11 m) e à rega do bloco de Ponela, que possui uma área de 536 ha (Q = 0,96 m3/s e H = 

10 m) – ver Fotos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 do Anexo 3.4. Na Figura 4.1 pode observar-se uma planta e um corte da estação elevatória do 

Umbape. 

As redes de rega (condutas enterradas de betão e PEAD) e as valas de drenagem que beneficiam o bloco de Ponela têm um 

desenvolvimento de 13 e 18 km, respetivamente – ver Foto 9 do Anexo 3.4. A rede viária projetada e construída para beneficiar a 

totalidade do regadio possui um comprimento total de 93 km – ver Foto 10 do Anexo 3.4. 

No âmbito dos trabalhos, efetuei a assistência técnica à obra e, após a sua construção, dei cursos de organização, gestão e 

manutenção do perímetro hidroagrícola, conjuntamente com um técnico da ABORO. 

  

 

Figura 4.1 – Planta geral do regadio de Xai-Xai (1). Estação elevatória do Umbape. Planta (2) e Corte (3)  
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4.4.2. Perímetro de rega do Gharb 

Em 1996, participei nos estudos do Aproveitamento Hidroagrícola da Terceira Fase de Irrigação do Gharb, em Marrocos, que 

beneficia uma área total de cerca de 18.000 ha. Os estudos em que participei foram os seguintes: PE da rede de rega do Sector 

Est 1 (2.800 ha), “Avant-projet Sommaire de la Station de Relevage SRE4” (4.060 ha), “Avant-projet Sommaire de la Station de 

Relevage SRE3” (3.790 ha) e “Système de Régulation de la Station SMPE1. Etude Comparative de Solutions”. 

A distribuição de água neste perímetro é efetuada por canais e por uma rede de condutas, sendo a água pressurizada, em alguns 

blocos, por estações elevatórias, que bombeiam a água para reservatórios elevados. Estes possuem frequentemente alturas da 

ordem dos 50 a 80 m, de forma a garantirem uma pressão mínima a jusante dos hidrantes de 0,40 MPa. Este tipo de sistema, 

face às tecnologias atualmente existentes, origina um elevado desperdício de energia. 

Nos últimos anos, face ao aumento do custo da energia, tem-se assistido a uma redefinição da conceção do fornecimento de 

água aos blocos de rega, nomeadamente nas pressões exigidas pelos sistemas de rega na parcela, devido à modificação gradual 

das tecnologias utilizadas pelos agricultores (ex: gota-a-gota e micro aspersão). Nestes projetos, tem-se optado, sempre que 

possível, pela distribuição da água diretamente a partir dos adutores primários, permitindo aos agricultores a sua bombagem 

posterior. No entanto, quando é necessário proceder à pressurização da água a partir de estações elevatórias, tem-se procurado 

otimizar as alturas de elevação, tendo-se presente a pressão exigida pela maioria das tecnologias de rega utilizadas. Esta 

metodologia foi utilizada nos projetos de reabilitação e modernização entregue em 2013 e está a ser utilizada nos estudos 

atualmente em curso no perímetro de rega do Gharb. Estes estudos perfazem uma área de aproximadamente 31.300 ha. 

Os estudos em desenvolvimento incluem a avaliação do diagnóstico físico e hidráulico, dos impactes e das necessidades de 

adaptação das infra-estruturas existentes geradas pela reconversão dos sistemas de aplicação de água na parcela, substituindo 

o atual sistema de rega por aspersão, por um sistema de rega localizada. Para cada Setor, e para a elaboração do diagnóstico e 

avaliação da possibilidade de reconversão do sistema de rega, foi analisado o desempenho hidráulico da rede de distribuição em 

articulação com os parâmetros de dimensionamento da EE. O estudo do desempenho hidráulico possibilitou a determinação, de 

forma otimizada, da capacidade hidráulica da rede necessária para fornecimento de água aos regantes nas condições mínimas 

exigíveis de caudal e pressão. Para tal, foram definidos diversos cenários correspondentes ao funcionamento da rede de 

distribuição para rega por aspersão em condições atuais, melhoradas e relativos à reconversão do sistema para rega localizada. 

Destes estudos resultaram soluções que implicaram a reconversão das estações elevatórias (substituição de grupos; instalação 

de grupos com velocidade variável, etc.), o abandono dos reservatórios elevados e a verificação de funcionamento das redes, 

com eventual substituição de condutas. 

5. OUTROS ESTUDOS E PROJETOS 

Nos parágrafos seguintes são apresentados alguns dos estudos e projetos mais relevantes que efetuei. 

5.1. Reabilitação e construção de infra-estruturas para o Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de 
Vila Franca de Xira, do Sublanço A1/Benavente da A10 – Autoestrada Bucelas/Carregado 

A Lezíria Grande de Vila Franca de Xira ocupa os terrenos quaternários do rio Tejo, que se desenvolvem, essencialmente, ao 

longo da sua margem sul, constituindo uma extensa planície aluvionar com cerca de 13.307 ha. Para além dos estudos e projetos 

efetuados para a reabilitação e modernização dos blocos V e VI (2003), efetuei o EP e o PE das infra-estruturas que foram 

influenciadas pela construção da ponte sobre o rio Tejo da A10 (2006). Neste estudo, foram analisadas 3 soluções técnicas que 

envolveram a limpeza e o reperfilamento de valas, a inversão do sentido de escoamento de algumas valas, a construção da 

tomada de água e EE da Marqueira e a beneficiação, reabilitação e modernização de um conjunto de comportas. 

Na reabilitação e modernização da tomada de água e EE da Marqueira, previu-se a instalação de 4 grupos eletrobomba 

submersíveis (2 x 1,0 m3/s e 2 x 0,5 m3/s e altura máxima de elevação de 6,4 m) com funcionamento automático, em função da 

medição dos níveis de água nas valas do Risco e da Marqueira. Um conjunto de comportas permitia estabelecer dois circuitos 
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distintos, consoante se pretendia colocar o sistema de bombagem a funcionar para a rega ou para a drenagem (funcionamento 

em sentido inverso). 

Neste projeto, a tomada de água e vala da Marqueira e o conjunto de valas envolventes possuem um papel fundamental, tanto na 

drenagem de toda a área envolvente, como na adução de água para rega da Lezíria. A vala do Risco efetua a drenagem dos 

terrenos de ambas as margens, sendo também utilizada para captação de caudais para rega em diversas portas de água 

existentes. O escoamento, através das portas de água, é geralmente controlado por comportas com acionamento manual. O 

escoamento na vala está sujeito ao efeito da maré que entra a partir do rio Tejo. O regime de escoamento em situação de cheia 

desta vala é influenciado pela maré, pelos caudais gerados na respetiva bacia hidrográfica e, fundamentalmente, pelos caudais 

provenientes da ligação existente ao rio Sorraia. No estudo, foram calculadas as curvas de regolfo para a vala do Risco, para as 

situações atual e futura e foram dimensionadas todas as infra-estruturas. 

5.2. Reabilitação das infra-estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Caia intercetadas pela linha 
ferroviária de alta velocidade 

O projeto para a construção da Linha Ferroviária de Alta Velocidade interferia com as infra-estruturas de rega do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Caia (AHC), nomeadamente com o Canal de Elvas, os Distribuidores da Gramicha, de Fronteira e do Carrascal 

e algumas regadeiras associadas a estes canais de rega, e ainda, com algumas das áreas regadas por estas obras hidráulicas. A 

COBA efetuou o levantamento de todas estas interferências, com a caraterização das infra-estruturas de rega afetadas, o 

levantamento dos equipamentos associados e a análise da situação atual e futura das mesmas. 

O estudo compreendeu o faseamento construtivo das obras de reposição, através da designação e caracterização dos desvios 

definitivos e provisórios a implementar, de modo a que, durante a execução dos trabalhos, os sistemas ou redes existentes 

devem permanecer em normal funcionamento. 

O restabelecimento das infra-estruturas de rega do AHC compreendia a construção de sifões (DN 2600 e DN 1100) em 

substituição de troços de canais, a substituição de troços de canal trapezoidais por retangulares, o alteamento de bermas, a 

instalação de descarregadores de segurança tipo Neyrpic, a construção de tomadas de água, a construção de caixas de rega, 

caixas de pressão, câmaras de extremidade, a instalação de condutas enterradas de PEAD e a instalação de tubagens de 

encamisamento em aço DN 400, DN 500 e DN 900 mm, para se efetuarem travessias da linha da RAV. 

5.3. Outros estudos e projetos relevantes executados 

Nos Aproveitamentos Hidroelétricos de Agilde e de Covas do Barroso (mini-hídricas), executei na HP, em 1993, os estudos dos 

solos e de ocupação dos solos, o planeamento hidroagrícola, a determinação das necessidades de água para rega e o 

dimensionamento dos canais de rega. 

No que se refere a estudos e projetos relacionados com Aproveitamentos Hidroagrícolas, entre 1990 e 1992, participei em vários, 

dos quais se salientam: AH da Vermiosa (131 ha), AH de Alvarães (185 ha), AH do Enxoé (1.000 ha), AH da Ribeira do Freixo 

(300 ha), AH da Várzea de Calde (133 ha) e AH da Ribeira da Foz do Guadiana (350 ha). É de salientar que, nos dois últimos 

projetos, iniciei a minha atividade de chefe de projeto na HP. 

Como profissional liberal, e dando seguimento ao tipo de atividade exercida no início da minha carreira, com os regadios 

tradicionais, efetuei entre 1990 e 2000 uma série de projetos para Miranda do Douro e Viseu. Estes projetos foram executados no 

âmbito do Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF) - Medida 1 – Infra-estruturas Agrícolas e eram 

constituídos basicamente por um ou mais açudes (betão armado ou ciclópico) e pelas redes de adução e distribuição e possuíam 

as seguintes finalidades: regar pequenas parcelas agrícolas; abeberamento do gado; e criação de parques de merendas. Nestes 

projetos efetuei o planeamento dos regadios, a conceção e o dimensionamento hidráulico dos órgãos de descarga dos açudes, o 
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dimensionamento estrutural e, ainda, o dimensionamento hidráulico das redes de rega. Efetuei igualmente a assistência técnica à 

sua construção. 

Como profissional liberal, efetuei entre 2006 e 2008, para o Mount Eden Golf & Country Club Propriedades, o “Estudo Prévio da 

Adução de Água ao Campo de Golfe em Mértola”, que incluía uma barragem com 18 m de altura e um desenvolvimento do 

coroamento de 754 m, uma adutora com um comprimento de 2,5 km, um açude em betão, 3 estações elevatórias e a rede de 

distribuição de água para rega no interior do empreendimento. 

Na COBA, efetuei para o perímetro dos Minutos (1.500 ha) os seguintes estudos e projetos: “Redes de Rega, Viária e de 

Drenagem do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos” (1999) e “Análise da Viabilidade de Ampliação do Perímetro de Rega 

dos Minutos” (2013). 

No Brasil, em 2011 e 2012, fui chefe de projeto do “Projeto Executivo de Drenagem Avª M13, Avª Paulista e Córrego Olinda”, 

onde se executaram os seguintes estudos: análise hidrológica, cálculo dos caudais de cheia, dimensionamento hidráulico da 

macro e microdrenagem, definição e dimensionamento das infra-estruturas de adução (canal fechado retangular, túnel com 4 m 

de diâmetro e canal trapezoidal) e controle e dissipação de energia. Com este projeto, pretendeu-se transferir a água afluente à 

Avenida do Brasil, junto ao cruzamento com a Avenida M13, para a bacia hidrográfica do córrego Olinda, que é um afluente do rio 

Corumbataí. Assim, com o conjunto de obras propostas, pretendeu-se melhorar as condições hidráulicas da drenagem pluvial na 

cidade de Rio Claro, aproveitando-se a construção de uma obra rodoviária estruturante para a cidade, e, reduzindo-se, assim, o 

volume e a frequência das cheias atualmente existentes na cidade. 

6. PLANOS GERAIS, PARECERES E FORMAÇÃO 

6.1. Planos gerais 

No início da minha atividade na HP, em 1990, participei, em Portugal, na Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Bacia 

Hidrográfica do Rio Trancão, onde executei os trabalhos de campo de identificação da ocupação dos solos, elaborei a respetiva 

carta e participei na elaboração do Plano Geral de Intervenção. 

Entre 1992 e 1993, efetuei alguns estudos para Planos Diretores Municipais (PDM), dos quais se destacam os PDM´s de Alcácer 

do Sal, Chaves, Boticas e Vila do Bispo. Colaborei, igualmente, no Plano Diretor do Douro Norte e no Plano Integrado de 

Desenvolvimento do Distrito de Beja. Nestes planos, executei os estudos hidrológicos, a avaliação dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, a caraterização dos solos e da ocupação dos solos e o cálculo das necessidades hídricas. 

Em 1992, executei o estudo “Análise Técnico-Económica dos Regadios Individuais no Baixo Sorraia”, onde efetuei a 

caraterização dos recursos hídricos, agrológicos e pedológicos, a identificação de regadios “Tipo”, baseados em pequenas 

barragens com capacidades de armazenamento entre 0,10 e 0,50 hm³; e de regadios “Tipo”, baseados em recursos hídricos 

subterrâneos. Para estes regadios, foram determinados os custos de investimento, de exploração e de manutenção das infra-

estruturas de rega (barragens, furos, canais trapezoidais, redes de distribuição de água sob pressão). 

Na Argélia e para as Barragens de Béni Slimane e Dermoun, efetuei, entre 2011 e 2012, a coordenação da Missão 10, que 

incluía o cálculo das perdas de solo nas bacias hidrográficas (176 e 683 km2), de acordo com a equação da RUSLE, em SIG, a 

elaboração da carta de coberto vegetal e ocupação do solo e a identificação das zonas suscetíveis à erosão por ravinamento. Foi 

igualmente apresentado o plano de controlo de erosão para as bacias hidrográficas. Em 2014 iniciei a execução deste tipo de 

estudos para a bacia hidrográfica da barragem de Bounachi (62 Km2). 

No Brasil, para a Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, e no âmbito da “Mitigação das Cheias do Rio Muriaé e do 

Rio Pomba - Convergência entre os sistemas de cheias e o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias 

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Municípios de Santo António de Pádua, Cardoso Moreira, Muriaé, Itaperuna e Italva)” 

fui coordenador do Estudo de Viabilidade e do Projeto Básico (2012 e 2013). Neste estudo, procedeu-se à caraterização da 

situação de referência, ao estudo técnico e económico de alternativas para a regularização, armazenamento, elevação e adução 
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de água, com dimensionamento de tomadas de água nos rios Muriaé e Pomba, de pequenas barragens, de estações elevatórias 

e de redes adutoras. A área total delimitada com pequenos e médios perímetros irrigados, para os cinco municípios, ascende a 

cerca de 8.205 ha. Para aqueles municípios, desenvolvi igualmente os Estudos Ambientais e propus ainda um Programa de 

Reflorestação. 

Da observação das condições locais referentes aos aspetos ambientais e agronómicos, e após análise das soluções técnicas 

para os sistemas hidráulicos, constatou-se que estas obras necessitam de ser prioritariamente enquadradas com outras medidas 

e ações a empreender para a região. Desta forma, foi efetuado um Plano Estratégico de Intervenção, de modo a que os 

investimentos a efetuar nos sistemas hidráulicos de irrigação sejam inseridos numa ótica global e estratégica para a região. 

As conclusões dos estudos agronómicos referem que a política adotada nos últimos anos com a desflorestação e o aumento das 

áreas afetas ao pastoreio deve ser radicalmente alterada e que parte substancial destes terrenos deve ser reconvertida para 

floresta. Nos últimos dois séculos, a floresta tem desaparecido a um ritmo muito elevado (Mata Atlântica), restando atualmente 

apenas cerca de 2% da área inicial. A desflorestação iniciou-se principalmente com a plantação do café. A decadência da 

cafeicultura, ainda na década de 1930, e depois em 1960, e a derrocada total do café determinaram a substituição gradual da 

lavoura cafeeira por pastagens, tornando a pecuária leiteira a principal atividade desta região. Face principalmente às condições 

orográficas da região (terrenos dobrados) e ao tipo de solos existentes, esta última atividade possui reduzidas produções, o que 

se tem traduzido nos baixos rendimentos dos agricultores, no abandono sucessivo dos campos e no aumento de fenómenos de 

erosão. 

Por outro lado, com a alteração da ocupação cultural que ocorreu nesta região, resultou o aumento, nos últimos anos, da 

frequência e dimensão das cheias e da severidade das secas. 

Assim, uma das principais medidas previstas nos estudos foi promover um ambicioso programa de florestação de parte 

significativa das áreas em estudo. Outras medidas com caráter urgente a introduzir em algumas áreas desta região foi a 

reconversão do tipo de agricultura, nomeadamente na reconversão de pastagens localizadas em terrenos com declive acentuado 

e com maneio deficiente e na introdução de espécies arbóreas/frutícolas, e a alteração das tecnologias de rega. 

A área total prevista para reflorestação dos 5 municípios foi de cerca de 7.320 ha e, os custos totais de investimento, incluindo os 

custos com as infra-estruturas, rondam os 101.500.000 euros. 

6.2. Pareceres 

Nos últimos anos, a COBA tem sido convidada para executar pareceres técnicos e económicos de viabilidade de investimentos 

em fazendas no interior de Angola. 

Neste âmbito, fui chefe de projeto de alguns pareceres efetuados para Projetos de Desenvolvimento Agrícola nas Províncias de 

Malange e Uíge, dos quais se destacam os pareceres para as Fazendas das Pedras Negras, Sanza Pombo e Quizenga. Estes 

pareceres incluíam a elaboração de um relatório com caraterização e análise técnica e económica destas fazendas. Estes 

Projetos compreendiam a exploração de grandes fazendas agro-industriais no Centro e Norte de Angola, e tinham por objetivo 

impulsionar o desenvolvimento agrícola e económico da região através de investimentos em infra-estruturas e no 

desenvolvimento de fazendas agro-pecuárias e instalações industriais de apoio à produção agrícola. 

O Projeto de Desenvolvimento Agrícola da Fazenda Pedras Negras previa a instalação de um projeto agro-industrial de produção 

de milho, feijão e soja, em regime de sequeiro e regadio, na margem do rio Kwanza, na Província de Malange (10.000 ha). O 

Projeto do Polo de Desenvolvimento Agroindustrial de Quizenga, localizado na região da Quizenga, na Província de Malange 

(30.000 ha), fundamentava-se na instalação e produção de milho, feijão, fuba, ração e, sobretudo, produção de carne. O Projeto 

de Desenvolvimento Agrícola de Sanza Pombo, localizado na região de Sanza Pombo, na Província do Uíge (9.433 ha) 

fundamentava-se na produção de arroz e milho. 
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A consultoria técnica prestada pela COBA contribuiu para a estruturação de um Business Plan por fazenda agro-industrial. Foi 

analisada a informação de cariz técnico necessária para produção de informação financeira e económica para o modelo 

económico, como custos de investimento, custos e receitas de exploração, manutenção ou contas previsionais de exploração. No 

âmbito deste estudo, os documentos existentes das Fazendas foram objeto de uma análise crítica, de forma a assegurar que a 

conceção e implementação da obra seja efetuada de acordo com as regras de arte, com custos razoáveis e com processos de 

trabalho adequados, tendo-se inclusivamente recomendando cenários alternativos de otimização que tornem os projetos mais 

interessantes à operação por parte do sector privado (ex: aumento das áreas com regadio, aumento da densidade do sistema de 

drenagem, redução das produções apresentadas em sequeiro para valores mais comuns para a região, etc.). 

6.3. Formação 

Em 1997, dei formação a técnicos da EDIA sobre o modelo para o dimensionamento das infra-estruturas primárias de adução e 

armazenamento do empreendimento de Alqueva (Modelo SIMOP). 

No âmbito da Reabilitação das Obras do Perímetro de Rega e Drenagem de Xai-Xai, em 2010, dei formação em hidráulica 

agrícola e na organização, gestão e manutenção de perímetros irrigados a quadros técnicos moçambicanos. 

Este curso possuía dois módulos, sendo o primeiro ligado ao funcionamento e gestão das infra-estruturas hidráulicas e o segundo 

ligado à organização, planeamento, manutenção e gestão de perímetros irrigados. No primeiro módulo foi distribuído um manual 

de funcionamento do perímetro irrigado e distribuído software de drenagem (HEC-HMS – programa para determinação dos 

hidrogramas de cheia e dos caudais de ponta de cheia; HEC-RAS – programa para simulação hidráulica do escoamento em 

valas de drenagem; folha de cálculo utilizada para a determinação do caudal drenado pelas comportas do Umbape) e rega 

(CROPWAT – programa que permite determinar as necessidades de água das culturas; EVAPOT56 – programa utilizado para 

determinação dos valores médios de evapotranspiração de referência, através da fórmula de Penman-Montheith; ISAREG – 

programa para determinação das necessidades globais de rega; WinSRFR – programa para simulação e análise de sistemas de 

rega em superfície). Foram igualmente distribuídas folhas de cálculo referentes a “Hidrologia_TC” (para determinação do tempo 

de concentração, que é utilizado na determinação do hidrograma de cheia de uma determinada bacia hidrográfica), “Q_ponta-

M_racional” (para determinação do caudal de ponta de cheia, através da utilização da fórmula racional) e o “Dim_RREga” 

(utilizado no dimensionamento hidráulico das redes de rega). 

No âmbito do Plano Nacional Director de Irrigação de Angola (Planirriga), efetuei, em 2012, uma ação de formação a técnicos do 

Ministério da Agricultura de Angola, sobre o dimensionamento e caraterísticas das principais infra-estruturas hidráulicas de 

armazenamento, elevação, adução e distribuição existentes em perímetros irrigados e sua gestão, exploração e manutenção, 

tendo por base algumas das infra-estruturas projetados e construídos no EFMA. 

7. ELEMENTOS DE OBRA E DE EXPLORAÇÃO DETERMINANTES NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  

Ao longo do meu percurso profissional, com o projeto e construção de inúmeras infra-estruturas hidroagrícolas de rega e 

drenagem e, igualmente, de infra-estruturas viárias, foram vários os aspetos construtivos ou inclusivamente de conceção e 

dimensionamento que influenciaram decisões em projetos posteriores. O acompanhamento das obras e a sua exploração e os 

contatos com as várias entidades oficiais, como sejam a DGADR, a EDIA e, com as Associações de Regantes foram decisivos no 

aperfeiçoamento dos projetos.  

Da reflexão que realizei sintetizo em seguida alguns dos aspetos mais relevantes. 

1) Ocupação cultural 

Os principais elementos de base de um projeto hidroagrícola são a determinação da ocupação cultural futura, e a determinação 

das necessidades hídricas das culturas e os respetivos caudais de dimensionamento. A incorreta tomada de decisão no 

planeamento da ocupação cultural poderá determinar a inviabilização técnica e económica futura de um aproveitamento 

hidroagrícola. Por exemplo, nos projetos realizados para a região alentejana, verificam-se diferenças, entre os estudos 

executados em 1996 e os projetos recentemente entregues, devido principalmente à mudança registada nos cenários culturais e 

na evolução nas tecnologias de rega. Nos últimos anos, assistiu-se nesta região ao aumento da área beneficiada pelo olival, pela 

vinha e por outras culturas perenes (ex: nogueira) e ao aumento da área beneficiada por gota-a-gota. Estas alterações 



 

77 

 

conduziram à diminuição das necessidades hídricas. No entanto, é de salientar que a decisão de aumentar nos projetos a área 

ocupada sobretudo pelo olival para as taxas de ocupação atuais deve ser bem ponderada, de forma a não condicionar 

futuramente as infra-estruturas hidráulicas. 

2) Otimização dos blocos e dos patamares energéticos 

A otimização dos blocos de rega e dos respetivos patamares energéticos tem influência no lay-out dos circuitos hidráulicos 

primários e secundários, o que poderá implicar uma redução substancial dos custos de investimento e, principalmente, dos 

encargos de exploração. Este último encargo tem sido determinante na seleção da solução final, pois é uma forte “herança” que  a 

futura entidade gestora irá receber de todos os decisores intervenientes. Assim, a otimização inicial assume um papel 

determinante no sucesso de um determinado aproveitamento hidroagrícola. 

3) Pressão de água à saída dos hidrantes 

Outro assunto que tem sido debatido é o abastecimento em alta e baixa pressão. Nos últimos projetos considerou-se, sempre 

que possível, fornecer água em baixa pressão à grande propriedade, o que possibilitou ao Estado Português a redução, quer dos 

custos de investimento, quer dos encargos de exploração, tendo-se transferido, desta forma, investimentos para o agricultor. No 

entanto, no caso de grandes propriedades que não possuem ainda qualquer investimento de rega na parcela, este assunto 

deveria ser devidamente analisado. Para além disso é de referir que a atual conceção do fornecimento de água às grandes 

propriedades que possuem infra-estruturas de armazenamento de água no seu interior (barragem ou charca) prevê a colocação 

de um “ponto de água” junto daquelas infra-estruturas, o que poderá conduzir futuramente à diminuição das receitas previstas por 

parte da EDIA, pois estes agricultores, caso mantenham a área de rega, provavelmente só irão consumir água em anos secos. 

Nos últimos projetos executados para a EDIA tem-se colocado uma pressão mínima a montante dos hidrantes, para a alta e 

baixa pressão, da ordem dos 0,35 e 0,10 MPa, respetivamente. A redução sucessiva da pressão a instalar a montante dos 

hidrantes colocada ao longo dos últimos projetos teve por objetivo a diminuição dos custos de investimento e dos encargos de 

exploração. 

Atualmente, na baixa pressão, o valor mínimo de pressão utilizado é extremamente reduzido, tendo em conta o conjunto de 

equipamentos existentes e as respetivas perdas de carga, ficando disponível na parcela uma pressão residual. 

Neste âmbito, estas pressões mínimas inseridas nos projetos para funcionamento dos hidrantes já implicaram alguns problemas 

durante a fase inicial das empreitadas, pois alguns dos modelos propostos pelos empreiteiros não cumpriam com os 

pressupostos base colocados no projeto (possuíam elevadas perdas de carga). A título de exemplo, refira-se que, num 

aproveitamento hidroagrícola que atualmente está em exploração constatou-se que para um dos modelos de hidrantes propostos 

pelo empreiteiro, verificou-se que não eram cumpridas as especificações das peças de projeto, nomeadamente as perdas de 

carga máximas, o que implicou a recusa, por parte do projetista, desses equipamentos. Neste caso, e de forma a manter-se, quer 

a pressão preconizada no projeto, quer o modelo dos hidrantes proposto pelo empreiteiro, este teve de aumentar o diâmetro 

daqueles hidrantes, de forma a cumprir com os requisitos exigidos. Esta ação implicou igualmente o aumento do diâmetro dos 

acessórios de derivação (tês e cruzetas). Saliente-se que estas alterações não tiveram qualquer impacto financeiro no Dono de 

Obra. 

Assim, a decisão a nível de projeto de reduzir ao máximo a carga disponível no hidrante, implica a restrição do número de 

fornecedores que podem concorrer com aquelas caraterísticas e, por outro lado, implica uma maior atenção na fase inicial das 

empreitadas por parte de todos os intervenientes no processo de análise dos equipamentos, desde o projetista, ao Dono de Obra, 

à Fiscalização e ao Empreiteiro (fornecedor). 

4) Prospeção geológica e geotécnica 

A prospeção geológica e geotécnica efetuada na fase inicial do projeto é fundamental para a correta conceção e 

dimensionamento das infra-estruturas de armazenamento, de elevação e de adução e para a própria rede viária. Por exemplo, no 

caso particular das condutas adutoras para além de servir de base à conceção dos perfis tipo das condutas irá ser determinante 

nas medições a efetuar em projeto, nomeadamente na distribuição das percentagens dos vários tipos de formações geológicas 

atravessadas: escavações em solos facilmente ripáveis (ver Fotos 10 e 12 do Anexo 3.2 e Foto 32 do Anexo 3.6), escavações em 
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rocha removível com "ripper" (ver Foto 29 do Anexo 3.6) e escavações recorrendo-se ao martelo pneumático e/ou explosivos65 

(ver Foto 31 do Anexo 3.6). A incorreta atribuição destas percentagens na fase de projeto poderá implicar desvios significativos 

no custo da obra. 

5) Infra-estruturas de regularização 

No que se refere às infra-estruturas de regularização, e relativamente aos valores resultantes do modelo utilizado (SIMOP), 

verificou-se com a experiência entretanto adquirida, que é preferível aumentar a capacidade de regularização do sistema, 

introduzindo mais reservatórios com maior capacidade de armazenamento, para permitir amortecer as pontas dos pedidos e de 

modo a satisfazer pedidos localizados, através do volume armazenado nessas infra-estruturas e, por outro lado, evitar a 

bombagem nas horas de ponta. 

Na conceção final do Empreendimento de Alqueva optou-se por não construir um reservatório de regularização importante – a 

barragem de Barras. Para a área de influência desta barragem, e à medida que a taxa de adesão ao regadio aumentar, a EDIA 

deverá acompanhar as solicitações de água efetuadas pelos agricultores e os caudais circulantes na rede primária. Devem ser 

analisados cenários hidráulicos de antecipação de eventuais necessidades estratégicas de armazenamento de água. Este estudo 

de monitorização e de antecipação de medidas deverá ser efetuado para o adutor Alvito/Odivelas/Vale de Gaio, assim como para 

outros troços do sistema primário de adução. 

6) Redes de drenagem e viária 

O sucesso de um perímetro hidroagrícola passa também pelo correto dimensionamento da rede de drenagem e enxugo e da rede 

viária, que são essenciais para o aumento da produtividade da região e a viabilização dos investimentos efetuados. 

As principais diretrizes para o sucesso da implementação da rede viária de um aproveitamento hidroagrícola são as seguintes: i) 

decapagem integral da terra vegetal; ii) colocação de camadas de aterro, de acordo com as caraterísticas do tipo de solos 

existentes e do tipo de tráfego (ver Foto 32 do Anexo 3.10), garantindo que o caminho ficará em aterro relativamente ao terreno 

circundante; iii) construção da rede de drenagem longitudinal (ver Foto 31 do Anexo 3.10) e transversal. 

No que se refere à rede drenagem é extremamente importante o trabalho de campo a efetuar por uma equipa multidisciplinar de 

forma a identificarem-se os eventuais problemas de drenagem e de erosão existentes, e, identificarem-se as ações a 

empreender, nomeadamente de limpeza, de regularização e de abertura de valas e, ainda, na identificação das espécies vegetais 

que devem ser preservadas ao longo de valas e linhas de água.  

7) Estudos ambientais 

As condicionantes incluídas nos estudos ambientais66 têm sido atendidas na elaboração dos projetos. A título de exemplo no 

projeto de S. Matias, foram inclusivamente alteradas as áreas de rega lançadas a Concurso e alterada a implantação de algumas 

das infra-estruturas previstas, de forma a compatibilizarem-se com as condicionantes inerentes à ZPE de Cuba. 

No decorrer do acompanhamento de várias empreitadas, constatei a importância que possui a componente de prospeção 

arqueológica, onde equipas de arqueólogos e de antropólogos acompanham a decapagem do terreno efetuada para a construção 

das infra-estruturas. Esta importante tarefa conduz, por vezes, a atrasos significativos na conclusão das obras67. Registe-se que a 

posição elevada de alguns dos locais selecionados nos projetos para a construção de reservatórios de regulação/regularização e 

distribuição, foram ocupados anteriormente pelo homem (ex: construção de castros) – ver Fotos 13 e 96 do Anexo 3.6 e Fotos 27, 

29 e 30 do Anexo 3.8. No entanto, é de referir que nos EIA´s foram efetuadas inspeções aos locais propostos para construção e, 

sempre que apareceram vestígios arqueológicos, a localização das infra-estruturas no projeto foi alterada. No entanto, face à 

sucessiva mobilização dos solos efetuada pelos agricultores, muitos destes locais anteriormente ocupados pelo homem só são 

encontrados após o início das empreitadas, com a realização da decapagem e das escavações. 

8) Materiais e processos construtivos 

                                                   
65 Em casos particulares, onde não foi possível a utilização de explosivos (proximidade de infra-estruturas), utilizou-se o cimento expansivo (ver Foto 30 do Anexo 
3.6, onde se pode observar a colocação de cimento expansivo em orifícios previamente efetuados, na conduta principal de Pedrógão 1, junto à barragem de 
Pedrógão). 
66 EIA´s incluídos nos estudos elaborados pela COBA, ou em EIA´s executados por outros projetistas. 
67 Exemplos: Reservatório de Pedrógão e reservatório de Brinches Sul do bloco de Brinches-Enxoé. 
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No caso de adutores em conduta, na fase de exploração existiram alguns problemas nas condutas C5 e C6 da Infra-estrutura 12, 

com rebentamentos de tubagens de poliester centrifugado e reforçado a fibra de vidro (PRFV). Refira-se que o projeto foi 

executado com tubagens de PVC (DN < 700 mm) e de betão (DN ≥700 mm). Durante a execução da obra, e por incumprimento 

do fornecedor das tubagens de betão68, o Empreiteiro propôs a substituição destes tubos por tubagens de PRFV. Nas condutas 

C3 e C4 (bloco 2), foram instalados tubos de PRFV da FLOWTITE, e nas condutas C5 e C6 (bloco 3), foram instalados tubos de 

PRFV da URALITA. Nestas últimas duas condutas, foi onde se registou um número anormal de rebentamentos. Na análise 

efetuada aos rebentamentos, verificou-se que estes assumiram um caráter aleatório. 

A análise feita ao PE permitiu verificar que o PN preconizado para os tubos era suficiente para todas as situações de 

funcionamento: quer para as pressões que se instalavam nas redes quando o caudal era nulo, quer para as subpressões 

originadas pelo regime transitório resultante da paragem intempestiva dos grupos. Os resultados apresentados da modelação do 

regime transitório, permitiu ainda verificar que os órgãos de segurança preconizados eram suficientes. Procedeu-se, ainda, à 

análise relativamente ao perfil longitudinal das condutas e à localização dos órgãos de segurança, tendo-se verificado que foram 

respeitados, os declives mínimos preconizados na bibliografia para os troços ascendestes e descendentes. Procedeu-se, ainda, à 

análise da fundação da vala preconizada no PE. As caraterísticas do perfil apresentado e os graus de compactação exigidos para 

cada uma das camadas de aterro permitiam garantir o adequado confinamento das condutas e referenciados na bibliografia. 

O tratamento estatístico dos dados mostraram que as roturas/fugas no PVC situavam-se dentro de valores aceitáveis (0,14 

roturas/fugas por km) e a situação é inversa nos tubos de PRFV, onde se verificou um número elevadíssimo de falhas (1,9 

roturas/fugas por km) e com tendência crescente. Por outro lado, os registos mostraram que as roturas/fugas ocorreram 

fundamentalmente na tubagem de PRFV do bloco 3 (condutas C5 e C6) e no diâmetro 900 mm. A comparação entre o 

comportamento das condutas C3 e C4 com as condutas C5 e C6 colocou em causa a qualidade dos tubos de PRFV instalados 

nestas últimas, ou a qualidade da instalação dessas tubagens69. Saliente-se que o processo de fabrico dos dois tipos de 

tubagens era completamente diferente (URALITA - método de fabrico por centrifugação). Embora, os ensaios então realizados a 

um tubo (na URALITA) confirmassem a sua rigidez (SN 5000), as informações disponíveis, como sejam a ovalização observada 

em alguns tubos (cerca de 8% do diâmetro), levaram a concluir que em condições adversas, isto é, quando o tubo está instalado 

em vala, a resistência dos tubos de PRFV da URALITA não era suficiente (ver Fotos 8 e 11 do Anexo 3.10, onde se pode 

observar a ovalização dos tubos seguido de fissuração e rebentamento longitudinal). A provável deficiência na compactação do 

aterro das valas, em determinadas zonas, face à percentagem de argila e/ou a falta de areia no aterro da vala, pode ter sido 

responsável pelo inadequado confinamento do tubo, requisito indispensável neste tipo de tubos. Esta foi provavelmente uma das 

principais causas para a observação da ovalização em alguns tubos, associado à qualidade destes tubos. 

Os tipos de acessórios e de condutas preconizados também podem assumir um papel determinante no sucesso de uma rede, 

principalmente se os materiais forem muito diferentes (ex: tubos em PRFV e acessórios em aço), com diferentes coeficientes de 

dilatação (ver Foto 19 do Anexo 3.10, onde se pode observar rebentamentos da tubagem junto a uma ligação com acessórios). 

Nas empreitadas iniciais, utilizaram-se tubagens de PVC para as condutas de diâmetros inferiores a 700 mm. Durante a fase de 

exploração das obras, verificou-se que se registaram inúmeras fugas de água (principalmente nas juntas)70, tendo-se optado nos 

projetos seguintes, para aquela gama de diâmetros, pela instalação de tubagens de PEAD (ver Foto 1 do Anexo 3.10). Saliente-

se que a instalação de tubagens de PEAD permite reduzir significativamente as perdas de água que ocorrem nas juntas das 

tubagens de PVC e os encargos de manutenção. Os dois métodos mais utilizados para efetuar a soldadura das tubagens de 

PEAD são: topo a topo (ver Fotos 42 e 45 do Anexo 3.6) e eletrofusão (ver Foto 46 do Anexo 3.6). 

                                                   
68 Informações prestadas pela EDIA/Empreiteiro. 
69 Refira-se que os empreiteiros do Bloco 2 (condutas C3 e C4) e do Bloco 3 (condutas C5 e C6) eram diferentes. 
70 Na instalação das tubagens, tem-se verificado que a deficiente colocação da camada de areia (por vezes inexistente) e a não compactação dos aterros de 
acordo com o especificado no projeto, poderá conduzir, passado algum tempo, à movimentação da tubagem e ao consequente desligamento entre tubos. 
Saliente-se que estamos perante terrenos agrícolas e que frequentemente são constituídos por solos com uma percentagem elevada de argila. Por outro lado, 
existe alguma dificuldade prática em compactar os aterros em redor das tubagens. Estes fatores conduziram a que se optasse nas últimas empreitadas pela 

instalação de tubagens de PEAD, que garantem uma maior adaptabilidade às condições do terreno e da vala. 
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A incorreta instalação das tubagens não se cumprindo, por exemplo, com as inclinações mínimas preconizadas no projeto poderá 

levar à acumulação de ar na sua parte superior e ao seu posterior rebentamento (ver Fotos 15 e 16 do Anexo 3.10). Por outro 

lado, a incorreta instalação de ventosas poderá igualmente ter consequências na longevidade das tubagens. Saliente-se que 

deverá ser efetuado um rigoroso acompanhamento das equipas de topografia da Fiscalização e do Empreiteiro de forma a 

garantir que o perfil longitudinal das condutas cumpre com as regras estabelecidas no projeto, nomeadamente com as 

inclinações das tubagens (ver Foto 2 do Anexo 3.10 e Fotos 33 e 34 do Anexo 3.6, onde se pode observar os levantamentos 

topográficos efetuados em obra ao extradorso da tubagem e ao fundo da vala). 

Nas obras efetuadas para o EFMA, já ocorreram situações onde se assistiu à flutuação de tubagens, quer devido à inundação 

das valas durante o período de instalação das condutas, quer devido à elevada extensão de alguns troços de tubagens sem que 

fosse construído qualquer maciço de amarração (ver Fotos 23 e 24 do Anexo 3.10, onde se pode observar a flutuação de 

tubagens de aço e de PEAD)71. No dimensionamento de tubagens deve ter-se em conta o seu peso (principalmente das tubagens 

de grande diâmetro) e a dimensão e distância entre maciços de amarração. Por outro lado, em tubagens de grande diâmetro 

devem ser calculadas as forças geradas nos nós, que podem resultar em deslocamentos das tubagens e em fugas de água nas 

juntas. 

A correta limpeza das tubagens na fase terminal das empreitadas poderá evitar o entupimento de alguns dos componentes dos 

hidrantes. Esta limpeza é efetuada com o funcionamento integral das redes de distribuição, com o encerramento dos hidrantes e 

com a abertura das descargas de fundo (ver Fotos 78 e 79 do Anexo 3.6). 

As cotas de implantação em perfil das caixas de hidrantes e de válvulas foram alteradas nos últimos projetos. Nos projetos 

iniciais, por imposições ambientais de diminuição do impacto visual das caixas, estas foram enterradas, tendo-se posteriormente 

registado em exploração o alagamento de inúmeras caixas, quer devido à água proveniente da drenagem da própria conduta, 

quer devido à subida do nível freático dos terrenos circundantes (ver Fotos 5, 6, 9 e 13 do Anexo 3.10). Atualmente, as caixas 

são construídas com o pavimento interior da caixa sensivelmente ao nível do terreno. 

Durante a construção das caixas devem ter-se em conta (ver Fotos 10, 13 e 17 do Anexo 3.10) os assentamentos diferenciais 

entre as caixas e os equipamentos (solitários com as condutas), nomeadamente nos hidrantes, descargas de fundo, etc.. 

No que se refere à ventilação das caixas, estas devem também ser convenientemente projetadas de forma a permitir um correto 

arejamento e circulação do ar no seu interior e permitir a conservação dos equipamentos (na Foto 9 do Anexo 3.10, pode 

observar-se uma caixa enterrada, que associada à falta de drenagem, originou problemas de conservação nos equipamentos; na 

Foto 21 do Anexo 3.10 pode observar-se uma caixa construída à superfície do solo e com uma correta instalação da ventilação). 

Nos hidrantes, uma das peças constituintes dos contadores dos volumes de água consumidos são as turbinas (ver Foto 18 do 

Anexo 3.10). Estes componentes, no caso de a água não estar convenientemente filtrada, podem ficar rapidamente degradados. 

No que se refere à conceção e construção de canais, existem alguns pormenores que influenciam o seu sucesso final. O estudo 

geológico-geotécnico assume um papel determinante na conceção geral deste tipo de estruturas, nomeadamente na conceção 

da inclinação dos taludes do canal, dos taludes de escavação e de aterro, do sistema de drenagem, etc.. O dimensionamento do 

sistema longitudinal e transversal de drenagem do canal possui igualmente um papel fundamental na estabilidade do próprio 

canal (evitar fenómenos de subpressões) e dos taludes (evitar fenómenos de erosão)72. Nos aspetos construtivos, é de salientar 

a importância da seleção da máquina de betonagem face ao tipo de perfil e betão selecionados e ao tipo de terrenos existentes - 

ver Foto 25 do Anexo 3.10. O tipo de junta a selecionar e o modo de indução assumem também um papel fundamental na 

redução do número de futuras fissuras no canal (ver Fotos 3, 4 e 7 do Anexo 3.10, onde se pode observar a incorreta indução e 

colocação das juntas que, associado à espessura e qualidade do betão, levou à sua fissuração). 

                                                   
71 No exemplo apresentado, os tipos de tubagens preconizados no projeto foram substituídos por outros propostos pelo Empreiteiro. A utilização de tubagens de 
grande diâmetro, mais leves (substituição das tubagens de betão armado com alma de aço e de FFD, por tubagens de aço e de PEAD) deverá ser devidamente 
analisada por todos os intervenientes, de forma a evitar-se que estes tipos de problemas ocorram. 
72 Ver Foto 22 do Anexo 3.10, onde se pode observar a instalação do sistema de drenagem e a indução correta das juntas. 
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Nos reservatórios de regularização existem dois aspetos construtivos que devem ser salientados: i) a fixação da tela no betão; ii) 

a drenagem sob a tela. A impermeabilização da tela é um aspeto fundamental no funcionamento de um reservatório, evitando-se 

a infiltração da água e a lavagem de elementos “finos” dos aterros, o que poderá provocar assentamentos diferenciais. Uma das 

principais zonas onde se registam fugas de água é na fixação da tela com o betão, sendo fundamental a pormenorização desta 

fixação em projeto e o correto acompanhamento da sua colocação pela Fiscalização. O dimensionamento e a colocação de um 

sistema de drenagem sob as telas é fundamental para garantir a preservação do reservatório, quer nas situações de subpressões 

por ação de níveis freáticos elevados, quer na eventualidade de deficiente vedação da tela. 

No planeamento das estações elevatórias, para além da pormenorização da construção civil e dos equipamentos, é 

extremamente importante a planificação da ventilação e arrefecimento do edifício. Na sua conceção e planificação deverá ter-se 

em conta a sua exposição solar e a colocação dos equipamentos no seu interior, de forma a proporcionar, tanto quanto possível, 

um arrefecimento natural, reduzindo-se, desta forma, os encargos energéticos com o arrefecimento. Na sua conceção, e em 

Portugal, devem colocar-se as entradas de ar preferencialmente nos alçados expostos a norte (ver Foto 28 do Anexo 3.10) e as 

saídas de ar no lado contrário. No caso de motores arrefecidos a ar, as condutas de arrefecimento devem ser direcionadas para 

os motores – ver Foto 27 do Anexo 3.10. A correta conceção do sistema de ventilação e arrefecimento irá influenciar os encargos 

de exploração, e, igualmente, os encargos de manutenção dos equipamentos ao longo da vida útil. 

A seleção do número e tipo de grupos (ex: rendimentos) tem também uma grande influência naqueles encargos. Por outro lado, a 

seleção de grupos auxiliares dimensionados para pequenos caudais evita o desgaste acentuado dos grupos principais. 

8. NOTAS FINAIS 

Neste Relatório, apresentaram-se os trabalhos que foram considerados mais relevantes ao longo da minha atividade profissional 

de 26 anos dedicados à hidráulica agrícola e ao desenvolvimento rural. 

O meu percurso profissional ficou marcado pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, desde a fase inicial de estudos 

gerais e de planeamento, que conduziram à aprovação de uma área a beneficiar de cerca de 110.000 ha, até às fases seguintes 

de execução de projetos de vários blocos de rega e de infra-estruturas hidráulicas de armazenamento, elevação, adução e 

distribuição e de assistência técnica. Nestas duas últimas fases, e para o EFMA, coordenei equipas de projeto da COBA e de 

Consórcios, tendo desenvolvido estudos e projetos para uma área total de cerca de 47.125 ha. Ao longo do percurso profissional, 

foram igualmente realizados outros trabalhos, no âmbito de estudos e projetos de novos aproveitamentos hidroagrícolas (20.743 

ha), de reabilitações e modernizações (111.239 ha) e de planos gerais, pareceres e formação. 

Neste documento, para além do resumo da atividade profissional, destacaram-se, para alguns dos estudos e projetos e para as 

infra-estruturas mais relevantes, os principais elementos determinantes no dimensionamento e as metodologias utilizadas nas 

várias fases de projeto. 

Sucessivos governos da nossa democracia deixaram de investir em determinados setores da economia, tendo sido a agricultura 

um dos setores mais prejudicados e, inclusivamente, nas décadas de 80 e 90 passamos a não ser autossuficientes na maioria 

dos produtos alimentares. Nos últimos anos, esta estratégia de planeamento foi alterada, tendo surgido novos investimentos 

neste sector, tanto públicos como privados. Os investimentos efetuados nas infra-estruturas do EFMA, e que foram inicialmente 

colocados em causa, estão a produzir significativos resultados sociais e económicos na região e no país. 

Os projetos para a área do EFMA prevista nos estudos de planeamento em que participei na HP foram realizados, estando, neste 

momento, em curso as últimas empreitadas. No entanto, naqueles estudos de planeamento, foram analisados vários cenários, 

tendo-se delimitado áreas potenciais de serem beneficiadas que variavam entre aproximadamente 110.000 ha e 174.000 ha. 

Face ao sucesso do EFMA, que se pode observar nas taxas de adesão ao regadio dos blocos de rega já em exploração, 

associado à diminuição registada nas necessidades hídricas médias por hectare, relativamente aos valores determinados nos 

Estudos de 1987 e de 1996 e ao facto de que parte da área só pontualmente utiliza água proveniente de Alqueva, pois possui 

recursos hídricos próprios (caso de grandes propriedades com barragens privadas no seu interior), a área total a beneficiar a 
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partir de Alqueva poderá ser aumentada, desde que exista financiamento comunitário. Neste momento, encontra-se em análise a 

ampliação da área de regadio. 

Na Figura 8.1 pode observar-se a influência da ocupação cultural com a introdução do regadio (imagens em falsa cor) num dos 

blocos de rega do EFMA pertencente à margem esquerda do Guadiana. Nesta figura, podem observar-se duas imagens tiradas 

em agosto (mês com elevados consumos hídricos) de 2000 e 2013 e onde está inserida a área de intervenção do aproveitamento 

hidroagrícola de Brinches-Enxoé, do qual fui chefe de projeto e de Consórcio. Pode concluir-se que dois anos após a inauguração 

deste bloco de rega (2011), identificam-se já bastantes áreas beneficiadas com regadio (manchas com cores vermelhas). 

  

Figura 8.1 – Influência da introdução de um regadio numa determinada área da margem esquerda do Guadiana. Exemplo 
do AH de Brinches-Enxoé. Imagem (1) de Agosto de 2000, Fonte: “Global Land Cover Facility – University of Maryland” e 

imagem (2) de Agosto de 2013, Fonte: "Image courtesy of the U.S. Geological Survey". 

O perímetro de rega de Alqueva poderá expandir-se para as manchas de solos localizadas na margem esquerda do Guadiana 

situadas sensivelmente entre Mourão, Granja, Estrela e Moura (46.000 ha) e entre os rios Guadiana e Degebe (Reguengos de 

Monsaraz – 10.000 ha), que foram, no estudo de 1987, previamente delimitadas e que carecem de confirmação no terreno. Estas 

áreas foram abandonadas nos estudos elaborados pela HP, em 1992, por decisão da Comissão Europeia, por razões que se 

prendiam com disponibilidades financeiras para o investimento total no empreendimento. Poderá igualmente efetuar-se o reforço 

de água previsto anteriormente a alguns aproveitamentos hidroagrícolas já existentes e localizados a norte do EFMA, 

nomeadamente o reforço às barragens da Vigia (que inclui a construção do regadio da Pardiela, com o aumento da área de cerca 

de 1.064 ha), dos Minutos (aumento da área de 1.500 ha) e do Lucefecit (1.179 ha). Este reforço poderá ser efetuado pelas 

seguintes soluções técnicas: i) a partir do reservatório terminal do sistema primário do Loureiro-Monte Novo, com a construção de 

uma nova estação elevatória, ou da ampliação da atual EE; ii) a partir da barragem dos Álamos, com a construção de uma EE; iii) 

e, diretamente, a partir da albufeira de Alqueva com a construção de uma EE. Assim, a área beneficiada pelo EFMA que, de 

acordo com a EDIA, será, em 2016, da ordem dos 120.000 ha, poderá ser ampliada para valores que rondam os 180.000 ha. 

No que se refere aos aproveitamentos hidroagrícolas existentes e aproveitando-se o financiamento comunitário, deve dar-se 

continuidade aos estudos e projetos de reabilitação e modernização e às respetivas obras. Estes estudos e projetos devem ter 

em conta as alterações que se registaram nos últimos anos nas tecnologias de rega utilizadas pelos agricultores e as implicações 

no dimensionamento das infra-estruturas (estações elevatórias e redes) o que, face aos pressupostos base utilizados nos 

projetos anteriores, poderá implicar uma redução dos custos de investimento e dos encargos energéticos. Nestes estudos e 

projetos deverá ter-se em conta dois fatores extremamente importantes para a aprovação das obras pela Comissão Europeia - a 

economia da água e da energia. 

Desde a sua fundação, a COBA tem estado sempre ligada à elaboração de estudos e projetos de aproveitamentos hidroagrícolas 

tanto em Portugal como no estrangeiro. Nos últimos anos, e uma vez que a maioria dos aproveitamentos hidroagrícolas previstos 

em Portugal estão construídos e, igualmente, devido ao decréscimo de investimentos efetuados pelo estado Português, 

resultante de sucessivos cortes orçamentais, a COBA tem efetuado um esforço em manter esta atividade no estrangeiro, 

aproveitando a experiência e conhecimentos adquiridos pelos técnicos da empresa na elaboração deste tipo de estudos e 

projetos e no acompanhamento das obras. Este esforço está, presentemente, a ser efetuado em vários países de África (Angola, 

Moçambique, Marrocos e Argélia) e da América Latina (Brasil, Venezuela, Colômbia e Peru). 

(1) (2) 2000 2013 
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ANEXO 1 – PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES 

 

26 anos de experiência como Engenheiro Agrónomo, tendo participado em numerosos projectos de Planeamento e Gestão 

dos Recursos Hídricos, nomeadamente na execução de Aproveitamentos Hidroagrícolas. 

Experiência na área de Planeamento, Concepção e Dimensionamento de Infra-estruturas Hidráulicas, destacando-se o 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, com uma área total de regadio de cerca de 110.000 ha, o Bloco de Rega a 

Beneficiar pela Infra-estrutura 12 do Alqueva, o Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Monte Novo e Respectivo 

Bloco de Rega, o Projecto de Execução de Adutor Brinches-Enxoé e Respectivo Bloco de Rega, o Projecto de Execução da 

Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão, o Projecto de Execução dos Blocos de Rega de Ervidel, o Projecto de 

Execução de Caliços-Moura, o Projecto de Execução de São Matias e o Projecto de Baleizão-Quintos. 

Na área da Reabilitação e Modernização de Infra-estruturas de Perímetros de Irrigação em Operação, destaca-se a 

Coordenação dos trabalhos referentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia (15.365 ha), do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Mira (bloco XI de 910 ha e bloco XIV de 500 ha - Perímetro de 14.000 ha), do Aproveitamento Hidroagrícola 

de Odivelas (6.800 ha), do Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-a-Nova (8.000 ha), Aproveitamento Hidroagrícola da 

Lezíria Grande (Blocos de 2.300 ha) e do Projecto de Execução da Reabilitação das Obras do Perímetro de Rega e 

Drenagem de Xai-Xai (9.000 ha), participando na reabilitação de infra-estruturas existentes, na construção de novas infra-

estruturas e na automatização da gestão dos aproveitamentos. 

Experiência em projectos desenvolvidos no exterior de Portugal, nomeadamente Moçambique, Angola, Brasil, Marrocos e 

Argélia. 

2013 Microbacias do Município de Itaperuna. Estudos Agronômicos. Estudo de Viabilidade. Caracterização da 

situação de referência. Estudo técnico e económico de alternativas para a regularização, armazenamento, 

elevação e adução de água, com dimensionamento de tomadas de água no rio Muriaé, de pequenas 

barragens, de estações elevatórias e de redes adutoras. Projetos Básicos destas infra-estruturas. Estudos 

Ambientais e Programa de Reflorestação. Chefe de Projeto. Cliente: COHIDRO. Rio de Janeiro. Brasil. 

2013 Microbacias do Município de Italva. Estudos Agronômicos. Estudo de Viabilidade. Caracterização da 

situação de referência. Estudo técnico e económico de alternativas para a regularização, armazenamento, 

elevação e adução de água, com dimensionamento de tomadas de água no rio Muriaé, de pequenas 

barragens, de estações elevatórias e de redes adutoras. Projetos Básicos destas infra-estruturas. Estudos 

Ambientais e Programa de Reflorestação. Chefe de Projeto. Cliente: AquaCon. Rio de Janeiro. Brasil. 

2013 Análise da Viabilidade de Ampliação do Perímetro de Rega dos Minutos. Determinação das necessidades 

hídricas para rega e para consumo urbano. Simulação da exploração da albufeira. Determinação da área 

máxima de ampliação do regadio. Chefe de Projeto. Cliente: Associação de Beneficiários da Barragem dos 

Minutos. Portugal. 

2013 Projeto de Execução para a Automatização do Bloco de Rega XIV. Revisão do projeto de execução da 

estação elevatória (550 kW) e do reservatório de regularização (27.400 m3). Coordenador de Projeto. Cliente: 

Associação de Beneficiários do Mira. Portugal. 

2012 Mitigação das Cheias do Rio Muriaé e do Rio Pomba. Convergência entre os sistemas de cheias e o 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 

(Municípios de Santo António de Pádua, Cardoso Moreira e Muriaé). Estudos de Viabilidade. Caracterização 

da situação de referência. Estudo técnico e económico de alternativas para a regularização, armazenamento, 
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elevação e adução de água, com dimensionamento de tomadas de água nos rios Muriaé e Pomba, de 

pequenas barragens, de estações elevatórias e de redes adutoras. Projetos Básicos das infra-estruturas. 

Estudos ambientais e Programa de Reflorestação. Chefe de Projeto. Cliente: Secretaria do Ambiente. Rio de 

Janeiro. Brasil. 

2012 Projetos de Desenvolvimento Agrícola nas Províncias de Malange e Uíge. Fazendas das Pedras Negras 

(10.000 ha), Sanza Pombo (10.000 ha) e Quizenga (30.000 ha). Elaboração do relatório com caracterização e 

análise técnica e económica das três fazendas. Chefe de Projecto. Cliente: Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas. Angola. 

2011/2012 Projecto Executivo de Drenagem Avª M13, Avª Paulista e Córrego Olinda. Análise hidrológica. Cálculo dos 

caudais de cheia. Dimensionamento hidráulico da macro e microdrenagem. Definição das estruturas de adução 

(canal fechado retangular; túnel com 4 m de diâmetro; canal trapezoidal) e controle e de dissipação de energia. 

Chefe de Projecto. Cliente: Prefeitura de Rio Claro. Brasil. 

2011/2012 Barragem de Béni Slimane, Wilaya de Médéa. APD. Cálculo das perdas de solo na bacia hidrográfica de 

Béni Slimane (176 km2), de acordo com a equação da RUSLE, em SIG. Elaboração da carta de coberto 

vegetal e ocupação do solo e identificação das zonas susceptíveis à erosão por ravinamento. Plano de controlo 

de erosão para a bacia hidrográfica. Chefe de Projecto da Missão 10. Cliente: ANBT – Agence Nationale des 

Barrages et Transferts. Argélia. 

2011/2012 Barragem de Dermoun. Cálculo das perdas de solo na bacia hidrográfica de Dermoun (683 km2), de acordo 

com a equação da RUSLE em SIG. Elaboração da carta de coberto vegetal e ocupação do solo e identificação 

das zonas susceptíveis à erosão por ravinamento. Plano de controlo de erosão para a bacia hidrográfica. 

Chefe de Projecto da Missão 10. Cliente: ANBT – Agence Nationale des Barrages et Transferts. Argélia. 

2010/2011 Aproveitamento Hidroagrícola do Caia (7.270 ha). Identificação e dimensionamento das obras afectadas e 

integradas no Projecto da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid. PPP1 - Troço 

Poceirão / Caia. Responsável pela componente Serviços Afectados das infra-estruturas de rega e drenagem 

pela construção das linhas (168 km). Cliente: RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA. Portugal. 

2010 Acção de Formação de Quadros Técnicos do Perímetro de Rega e Drenagem do Xai-Xai (9.000 ha). 

Consultoria e formação a quadros da Perímetro do Baixo Limpopo sobre organização, gestão e manutenção do 

perímetro de rega e drenagem. Chefe de Missão. Cliente: DNA/Ministério das Obras Públicas e Habitação. 

Moçambique. 

Desde 2010 Diretor da SKILLTEC – Serviços Integrados, Lda. Bairro dos Barrancões, nº 7 

7090-034, Alçáçovas. Évora. Portugal. 

2009/2012 Circuito Hidráulico de Baleizão-Quintos e Respectivo Bloco de Rega (7.994 ha). Projecto de Execução e 

Estudo de Impacte Ambiental. Elaboração do Projecto de Execução da Rede Primária de Adução (8,4 km; 

diâmetro tubagem - 2.5 m), da estação elevatória do Estácio (3150 kW), do reservatório de regulação (2415 

m3), das redes secundárias de rega dos Blocos 1 (11,8 km) e 2 (22,8 km), da rede viária (12,1 km) e do 

Sistema de Automatização e Telegestão. Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

2009 Empreendimento de Fins Múltiplos do Crato (8.939 ha). Estudo de Viabilidade Técnica Económica e 

Ambiental do Crato. Mini-hídrica do Crato (produtividade 2 GWh); Estação elevatória e de Filtração (4530 kW); 

Reservatório de regulação (1500 m3); Redes secundárias de rega (70 km). Coordenador de Projeto. Cliente: 

Câmara Municipal do Crato. Portugal. 
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Desde 2009 Chefe do Núcleo de Agronomia do Serviço de Recursos Naturais e Equipamentos da COBA 

2008/2009 Blocos de Rega de Ervidel (8.063 ha). Projecto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental. Tomada de 

água na barragem do Penedrão. Estação elevatória do Penedrão (2 patamares de elevação - 1250 kW + 3230 

kW). Reservatório de regulação (1730 m3). Redes secundárias de rega (86,3 km). Rede viária (17,6 Km). 

Coordenador de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). 

Portugal. 

2006/2013 Circuito Hidráulico de S. Matias (5.863 ha). Elaboração dos Projectos de Execução do Adutor Primário 

(6,4 km; diâmetro tubagem - 1,8 m), da Estação elevatória das Almeidas (2 patamares de elevação - 1345 kW 

+ 2430 kW), de duas estações de filtração (3,4 m3/s e 2,1 m3/s), das redes secundárias de rega (59 km) e da 

rede viária (4 km). Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva 

(EDIA). Portugal. 

2006/2009 Adutor Caliços-Moura e Respectivos Blocos de Rega (1.664 ha). Projecto de Execução e Estudo de 

Impacte Ambiental. Elaboração do Projecto de Execução da estação de filtração (1,8 m3/s) e da rede viária (7 

km). Elaboração do Estudo Prévio dos blocos de rega, da barragem de Brinches e da estação elevatória da 

Horta da Vargem. Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva 

(EDIA). Portugal. 

2006/2008 Estudo Prévio da Adução de Água ao Campo de Golfe em Mértola, que inclui uma barragem com 18 m de 

altura e 754 m de desenvolvimento do coroamento, uma adutora com um comprimento de 2,5 km, um açude e 

3 estações elevatórias. Cliente:  Mount Eden Golf & Country Club Propriedades, Lda. Portugal. 

2006 Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Reabilitação e Construção de 

Infra-estruturas para o Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, do Sub-Lanço 

A1/Benavente da A10 – Autoestrada Bucelas/Carregado. Modelação hidráulica das redes de rega e drenagem. 

Verificação e análise da intrusão salina e influência das marés e modelação com as obras. Projeto de 

Execução da Reabilitação de infra-estruturas de rega e drenagem afectadas pela construção da ponte. Projeto 

de Execução da estação elevatória da Marqueira (330 kW). Chefe de Projecto. Cliente: Brisa – Auto-estradas 

de Portugal, SA. Portugal. 

2005/2009 Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão (5.083 ha). Elaboração dos Projectos de Execução 

das Estações Elevatórias de Pedrógão Principal (12,5 m3/s; 73 m; 12.000 kW), da conduta elevatória (2,8 km e 

2,5 m de diâmetro), das estações elevatórias de Pedrógão 1 (1200 kW) e 3 (1855 kW), do reservatório de 

regularização de Pedrógão (132.000 m3), da rede secundária de rega (44 km) e da rede viária (14 km). Chefe 

de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

2005/2007 Adutor Brinches-Enxoé e Respectivo Bloco de Rega (5.009 ha). Elaboração dos Projectos de Execução da 

Barragem da Laje (24 m de altura; 475 de comprimento de coroamento), da Estação Elevatória da Laje (2 

patamares de elevação - 3865 kW + 2415 kW), da mini-hídrica de Serpa (1500 kW), estação elevatória de 

Serpa (1300 kW), da Rede Primária de Adução (5 km), da Rede Secundária de Rega (54 km) e da Rede Viária 

(27 km). Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). 

Portugal. 

2004/2005 Sistema de Rega de Thewé 2, Mopeia, Província da Zambézia. Estudo de Viabilidade de Projecto. (460 ha) 

Projectos de Execução da estação elevatória (220 kW) e tomada de água no rio Zambeze, do reservatório de 

regulação (270 m3), das redes primárias, secundárias e terciárias de rega (14,5 km) e das redes de drenagem 

(11,9 km) e viária (8 km). Chefe de Projecto. Cliente: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. 
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Direcção Nacional de Hidráulica Agrícola. Moçambique. 

2004 Remodelação do Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Monte Novo e respectivo Bloco 
de Rega (7.700 ha). Elaboração dos projectos das redes secundárias de rega dos Blocos 1.1 (20 km) e 3 (11 

km), com o fornecimento de água por gravidade. Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e 

Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

2004 Remodelação do Projecto de Execução do Troço de Ligação Loureiro-Monte Novo e respectivo Bloco 
de Rega (7.700 ha). Elaboração de Nota Técnica sobre a “Análise de Soluções Técnicas Alternativas para os 

Hidrantes”, tendo por objectivo o fornecimento de água em baixa pressão aos Blocos de Rega 1.1 (2.311 ha) e 

3 (1.291 ha). Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). 

Portugal. 

2003/2008 Reabilitação das Obras do Perímetro de Rega e Drenagem do Xai-Xai integrado no Projecto de 

Reabilitação da Barragem de Massingir (9.000 ha). Elaboração dos Projetos de Execução da estação 

elevatória de drenagem (800 kW), da rede de adução e de Drenagem (22 km de canais principais, 52 km de 

canais secundários, 37 km de condutas). Projeto de Execução do Bloco do Ponela (536 ha), incluindo a 

estação elevatória (170 kW), reservatório de regulação (75 m3), redes secundárias de rega (13 Km) e de 

drenagem (19 km). Chefe de Projecto entre 2006 e 2008. Cliente: DNA/Ministério das Obras Públicas e 

Habitação. Moçambique. 

2003/2004 Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. Projecto de Execução do Bloco de Rega XIV (500 ha). Execução 

do projeto das redes secundárias (12 km), redes de drenagem (7 km), rede viária (1,5 km) e controlo, 

monitorização e automatização do bloco de rega. Projetos de Execução do reservatório de regularização 

(20.000 m3) e da estação elevatória (1200 kW). Chefe de Projecto. Cliente: Associação de Beneficiários do 

Mira. Portugal 

2001/2003 Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande. Blocos V e VI e Estações Elevatórias do Ramalhão e 
das Galés (2.300 ha). Projectos de Execução das Redes de Rega (37 km), Redes de Drenagem (36 km de 

valas e 360 km de drenos subterrâneos) e Rede Viária (14 km). Projetos de Execução das estações elevatórias 

das Galés (2 patamares de elevação - 2000 kW + 2500 kW) e do Ramalhão (2 patamares de elevação - 2000 

kW + 2500 kW). Chefe de Projecto. Cliente: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa). Portugal. 

2000/2002 Aproveitamento Hidroagrícola a Beneficiar pela Infra-estrutura 12 (3.922 ha). Assessoria Técnica e 

Projecto de Execução da 2ª Fase. Concurso de Concepção-Construção. Barragem do Monte Branco. 

Barragem da Lagoa Vermelha. Estação elevatória do Monte Branco (2 patamares de elevação - 1476 kW + 

1565 kW). Estação elevatória da Lagoa Vermelha (2 patamares de elevação - 1575 kW + 2040 kW). Redes 

secundárias de rega (82 km). Rede viária (15 km). Chefe de Projecto. Cliente: Consórcio Construtor 

BPC/Engil/OPCA/Ramalho Rosa/Trapsa. Portugal. 

2000 Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroagrícola da Vasconha, Freguesia da Queira, Distrito de 

Viseu, constituído por um açude em betão ciclópico, com uma capacidade total de cerca de 42000 m3 e com 

uma altura de 5 m. Dimensionamento do descarregador de superfície, da descarga de fundo e da tomada de 

água. Dimensionamento da rede rega para beneficiação de cerca de 30 ha. Portugal. 

1999/2003 Aproveitamento Hidroagrícola a Beneficiar pela Infra-estrutura 12. Assistência Técnica Normal e Especial 

à Empreitada de Construção da 1ª Fase. Elaboração do Projecto de Execução do Canal de Adução (6,9 m3/s; 

17 km). Modelação hidráulica do canal. Estação elevatória do Marmelo (2 patamares de elevação - 1000 kW + 

1800 kW). Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). 

Portugal. 
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1999/2004 Troço de Ligação Loureiro-Monte Novo e Respectivo Bloco de Rega (7.629 ha). Projecto de Execução. 

Estudos agronómicos e estudo de soluções técnicas alternativas para as redes primárias e secundárias de 

rega e para a rede viária. Elaboração dos Projectos de Execução das redes secundárias de rega dos Blocos 

1.1 e 3.2 (63 km) e da rede viária (14 km). Projectos de Execução do reservatório R1 (12,5 m de altura com 

180 m de comprimento) e das estações elevatórias EE1 (1.800 kW) e EE3 (2.100 kW). Chefe de Projecto. 

Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

1999/2000 Redes de Rega, Viária e de Drenagem do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos (1.500 ha). Projecto 

de Execução. Estudos Agronómicos. Chefe de Projecto. Cliente: Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e 

Ambiente (IHERA). Portugal. 

1999/2008 Engenheiro Agrónomo Sénior e Coordenador de Projectos do Núcleo de Agronomia do Serviço de 

Recursos Naturais e Equipamentos 

1998/1999 Bloco a Beneficiar pela Infra-estrutura 12 (5.800 ha). Anteprojecto Detalhado. Estudos agronómicos. 

Elaboração do Anteprojecto Detalhado do canal de adução. Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

1998/1999 Infra-estruturas para a Reabilitação e Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas 
(6.846 ha). Estudo Prévio e Anteprojecto Detalhado da Reabilitação e Modernização da Rede Primária de 

Adução (62 km), Anteprojecto Detalhado do Sistema de Telegestão e Anteprojecto Detalhado da rede de 

drenagem. Projecto de Execução da reabilitação das Trincheiras de Penique. Chefe de Projecto. Cliente: 

IHERA. Portugal. 

1997 Estudo de Simulação da Exploração do Sistema Global de Rega. Participação na elaboração do modelo. 

Determinação dos custos de investimento das infra-estruturas de armazenamento e adução. Formação de 

técnicos da EDIA. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

1997 Ligação Alqueva-Loureiro. Estudo Comparativo das Alternativas. Estudo de alternativas à construção das 

barragens dos Álamos. Implantação e dimensionamento de canais e sifões. Chefe de Projecto. Cliente: 

Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

1996 Acompanhamento do Estudo Global do Sistema Hidráulico do Empreendimento de Alqueva. Análise do 

Estudo Prévio (Relatório Final). Chefe de Projecto. Cliente: Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 

Alqueva (EDIA). Portugal. 

1996/1999 Engenheiro Agrónomo da Divisão de Agronomia da COBA 

1997 Reabilitação e Modernização da Obra de Rega do Vale do Sorraia (15.365 ha). Estudo Prévio. Identificação 

de locais para a construção de reservatórios de regularização. Estudo de alternativas para o reservatório da 

Carregueira. Concepção geral de duas estações elevatórias a localizar junto ao reservatório da Carregueira. 

Aproveitamento da albufeira do Açude do Monte da Barca. Reabilitação das redes primárias, secundárias de 

rega e de drenagem do perímetro. Modelação hidráulica da rede primária. Chefe de Projecto. Cliente: 

Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia. Portugal. 

1996 Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. Projecto de Execução do Bloco de Rega nº 11 (910 ha). Execução 

da rede de rega sob pressão (12 km) e da rede de drenagem (12 km). Reabilitação e modernização a efectuar 

na rede primária de adução (140 km) de 12.000 ha. Chefe de Projecto. Cliente: Associação de Beneficiários do 

Mira. Portugal. 

1996 Aproveitamento Hidroagrícola da Terceira Fase de Irrigação do Gharb (18.000 ha). Projecto de Execução. 
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Rede de rega do Sector Est 1 (2 800 ha). Missões técnicas à zona do projecto. Participação nos estudos de 

“Avant-projet Sommaire de la Station de Relevage SRE4” (4 060 ha) e “Avant-projet Sommaire de la Station de 

Relevage SRE3” (3.790 ha). “Système de Régulation de la Station SMPE1. Etude Comparative de Solutions”. 

Cliente: “Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb” (ORMVAG). Marrocos 

1995 Projecto de Execução de quatro açudes de betão na Ribeira de Duas Igrejas, na Freguesia de Duas 

Igrejas, Miranda do Douro, com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de forragens, 

e, igualmente, para abeberamento do gado. Portugal. 

1995 Projecto de Execução de um açude de betão num afluente do Rio Fresno, na Freguesia de Ifanes, 

Miranda do Douro, com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de forragens, e, 

igualmente, para abeberamento do gado. Portugal. 

1994/1995 Estudo Prévio do Sistema Global de Rega: I) Nota Técnica Nº 1 – Delimitação da área a beneficiar e 

determinação da capacidade hidroagrícola dos solos; dimensionamento das infra-estruturas de rega 

(barragens, canais, etc.); Estudo das infra-estruturas hidráulicas de 12 cenários alternativos cujas áreas de 

rega podem ser beneficiadas a partir de Alqueva, ou de Alqueva + Pedrogão; determinação dos custos de 

investimento e de exploração das infra-estruturas hidráulicas para os vários cenários. II) Nota Técnica Nº 2 - 

Definição de cenários. Infra-estruturas de rega a partir de Pedrogão. III) Nota Técnica Nº 3 - Definição de 

cenários do Bloco de Rega do Ardila. IV) Nota Técnica Nº 4 - Adução de água às infra-estruturas 1 e 6. Cliente: 

Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal. 

1994/1995 Projecto de Execução de um açude de betão num afluente da Ribeira da Póvoa, na Freguesia de 

Malhadas, Miranda do Douro, com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de 

forragens, e, igualmente, para abeberamento do gado. Acompanhamento das obras. Portugal. 

1994/1995 Projectos de Execução de dois açudes de betão na Ribeira de Malhadas, na Freguesia de Malhadas, 

Miranda do Douro, com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de forragens, e, 

igualmente, para abeberamento do gado. Execução de dois projectos de arborização com espécies autóctones 

a implantar em redor destas duas albufeiras, de forma a criar futuras áreas de lazer. Acompanhamento das 

obras. Portugal. 

1994 Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Calde (116 ha): I) Estudo Prévio: estudos dos recursos, 

planeamento hidroagrícola, definição e dimensionamento da barragem (31,5 m de altura e 549 m de 

comprimento) e órgãos anexos (descarregador de cheias e tomada de água) e das infra-estruturas de rega e 

de drenagem: II) Projecto de Execução das redes de rega (15 km) e de drenagem (9 km). Chefe do Projecto. 

Cliente: Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral (DRABL). Portugal. 

1993/1995 Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira da Foz do Guadiana. Barragem e Redes de Rega e Drenagem. 

Estudo de Viabilidade. Estudo dos recursos, caracterização da situação actual e futura, planeamento 

hidroagrícola, estudos das infra-estruturas do aproveitamento: dimensionamento da barragem, tomada de 

água, descarregador de cheias, estação elevatória e redes de rega e de drenagem. Projecto de Execução da 

Estação Elevatória e das Redes de Rega e de Drenagem. Chefe do Projecto. Cliente: Direcção Regional de 

Agricultura do Alentejo (DRAAL). Portugal. 

1993/1994 Projectos de Execução de quatro açudes de betão na Ribeira da Póvoa, na Freguesia da Póvoa, Miranda 

do Douro, com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de forragens, e, igualmente, 

para abeberamento do gado. Acompanhamento das obras. Portugal. 

1993/1994 Projectos de Execução de três açudes de betão no Rio Fresno, na Freguesia de Ifanes, Miranda do Douro, 
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com os objectivos de suprir as necessidades hídricas de pastagens e de forragens, e, igualmente, para 

abeberamento do gado. Acompanhamento das obras. Portugal. 

1993 Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do Freixo (Monforte). Projecto de Execução. Estudo hidrológico, 

avaliação das necessidades de água para rega e simulação da exploração da albufeira. Projecto de Execução. 

Avaliação de Impacte Ambiental. Cliente: Direcção Regional Agricultura do Alentejo (DRAAL). Portugal. 

1993 Plano Director Municipal de Alcácer do Sal. Estudo hidrológico e avaliação dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, necessidades hídricas das culturas. Solos e uso e ocupação dos solos. Cliente: 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Portugal. 

1993 Aproveitamento Hidroagrícola do Enxoé. Anteprojecto. Estudo hidrológico e avaliação das necessidades de 

água para rega e de abastecimento urbano para os concelhos de Serpa, Mértola e Moura. Carta de ocupação 

agrícola. Simulação da exploração de albufeira. Cliente: INAG. Portugal. 

1993 Aproveitamento Hidroagrícola de Alvarães. Estudo Prévio: Hidrologia e Climatologia. Planeamento 

hidroagrícola. Projecto de Execução das redes de rega e de drenagem. Cliente: Direcção Regional de 

Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM). Portugal. 

1993 Plano de Recursos Hídricos do PDM dos Concelhos de Chaves e Boticas. Hidrologia; solos e uso e 

ocupação dos solos; capacidade hidroagrícola dos solos; balanços hidrológicos dos solos; abastecimento de 

água a populações e indústrias; Localização de locais para a produção de energia. Dimensionamento. Chefe 

do Projecto. Portugal. 

1993 Aproveitamento Hidroeléctrico de Agilde (mini-hídrica). Projecto de Execução. Solos e uso e ocupação dos 

solos. Planeamento hidroagrícola e necessidades de água para rega. Cliente: HIDROERG. Portugal. 

1993 Aproveitamento Hidroeléctrico de Covas do Barroso (mini-hídrica). Projecto de Execução. Solos e uso e 

ocupação dos solos. Planeamento hidroagrícola e necessidades de água para rega. Cliente: HIDROERG. 

Portugal. 

1992 Definição de cenários e esquematização de alternativas. Infra-estruturas de rega. Custos de investimento 

associados. Cliente: Direcção Geral das Políticas Regionais da Comissão das Comunidades Europeias. 

1992 Reabilitação do Perímetro de Rega de Idanha. Estudo hidrológico e avaliação das necessidades de água 

para rega. Dimensionamento das infra-estruturas. Cliente: Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha 

(ARBI). Portugal. 

1992 Plano Director Municipal de Vila do Bispo. Solos e uso e ocupação dos solos. Estudo hidrológico e 

avaliação dos recursos hídricos superficiais. Cliente: Câmara Municipal de Vila do Bispo. Portugal. 

1992 Plano Director do Douro Norte. Estudo hidrológico e avaliação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos englobando os concelhos de Peso da Régua, Mesão Frio, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Murça e 

Santa Marta de Penaguião. Solos e uso e ocupação dos solos. Portugal. 

1992 Estudo hidrológico e cálculo das necessidades de água da Quinta do Gaido (freguesia de Areias de Vilar, 

concelho de Barcelos). Solos e uso e ocupação dos solos. Necessidades hídricas. Dimensionamento das infra-

estruturas. Soluções técnicas para a rede de rega por aspersão (canhões com enroladores, gota a gota e 

pivot). Cliente: DRAEDM. Portugal. 

1992 Análise Técnico-Económica dos Regadios Individuais no Baixo Sorraia. Caracterização dos recursos 

hídricos, agrológicos e pedológicos; regadios “Tipo” baseados em barragens com capacidades de 

armazenamento de 100.000 m³, 250.000 m³ e 500.000 m³; regadios “Tipo” baseados em recursos hídricos 



Anexo 1.8 

 

subterrâneos; estudo das infra-estruturas primárias de rega (barragens, furos, canais trapezoidais, redes de 

distribuição de água sob pressão); estudo de reabilitação de barragens existentes; custos de investimento, de 

exploração e de manutenção. Determinação do custo médio de construção, por área demarcada, de cada 

“regadio tipo”. Chefe do Projecto. Cliente: Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia 

(ARBVS). Portugal. 

1991/1994 Estudos efectuados para a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). Portugal.: 

Reformulação das Infra-estruturas de Rega de Alqueva. Beneficiação de 112.000 ha a partir da Barragem de Alqueva e 

do Açude de Pedrogão. Determinação dos custos de investimento e de exploração. 

Análise Custos-Benefícios. Implantação e dimensionamento da rede de adução a partir de Alqueva, ou de Alqueva e 

Pedrogão; dimensionamento de novas barragens/reservatórios a localizar na área de rega (112.000 ha); custos de 

investimento, exploração e conservação; comparação económica das duas soluções técnicas (uma ou duas origens de 

água no Guadiana).  

Análise do Túnel Alqueva-Alvito. Implantação de um túnel de ligação entre as albufeiras de Alqueva e de Alvito, em 

alternativa ao esquema anterior, dimensionamento do túnel e da estação elevatória; custos de investimento, exploração e 

conservação; comparação económica das duas alternativas.  

1991 Caracterização dos recursos hídricos, agrológicos e pedológicos. Estudos de rega e drenagem. Principais 

infra-estruturas hidráulicas. Cliente: Direcção Geral das Políticas Regionais da Comissão das Comunidades 

Europeias. 

1991 Barragem do Morgado do Reguengo (Portimão). Projecto para Concurso. Avaliação de Impacte Ambiental. 

Solos e uso e ocupação dos solos. Ocupação cultural. Determinação das necessidades hídricas. Portugal. 

1991 Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Beja. Necessidades hídricas do distrito e estudos 

hidrológicos. Levantamento dos aproveitamentos hidráulicos. Portugal. 

1990 Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Bacia Hidrográfica do Rio Trancão. Plano Geral de 

Intervenção. Cliente: Direcção Geral dos Recursos Naturais (DGRN). Portugal. 

1990 Aproveitamento Hidroagrícola da Vermiosa. Projecto de Execução. Avaliação de Impacte Ambiental, 

estudo hidrológico e avaliação das necessidades de água para rega. Cliente: DRABI. Portugal. 

1990/1995 Engenheiro Agrónomo da Divisão de Planeamento de Recursos, Hidráulica Agrícola e Urbana da 

HIDROTÉCNICA PORTUGUESA. 

1990 Projecto de plantação de uma vinha para uva de mesa (incluindo rede de rega), próximo de Arruda dos 

Vinhos. Portugal. 

1988/1990 Engenheiro Agrónomo da QUIMIGAL - Centro de Desenvolvimento Agrícola (C.D.A.). 

1988/1990 Execução de projectos de recuperação de regadios tradicionais (pequenas barragens/açudes e redes de rega), onde 

exerceu a Chefia do Grupo de trabalho cuja área de acção se localizava na região Centro (Direcção Regional de Agricultura 

da Beira Litoral, Portugal.). Dirigi igualmente na Quimigal o programa de projetos de beneficiação e construção de 

caminhos rurais e agrícolas. 

Projectos de Recuperação de Regadios Tradicionais executados no C.D.A.: 

   - Regadio do Rego de Cima - Freguesia de Agadão, Concelho de Águeda. 

   - Regadios do Douro, Porto Douro, Laranjeira e Lavandeira - Freguesia e Concelho de Figueiró dos Vinhos. 

   - Regadios do Cadaixo, Espinho, Albarrol, Campo, Cerrada, Male Feijão, Barbéns e Vale de Arinto - Freguesia e 

Concelho de Miranda do Corvo. 
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ANEXO 2 – PLANO DE REGA DO ALENTEJO. ESQUEMA GERAL DOS APROVEITAMENTOS 

 
Fonte: Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, 1976 





APROVEITAMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DO 
ALQUEVA 

ANEXO 3.1 - BLOCO A BENEFICIAR PELA INFRA-
ESTRUTURA 12. PORTUGAL 

A área equipada a beneficiar pela Infra-estrutura 12 é de 
cerca de 5.800 ha e localiza-se na bacia hidrográfica do 
rio Sado, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de 
Beja. 
Estudos e Projetos efetuados pela COBA em Consórcio 
para a EDIA – Anteprojecto Detalhado em 1997/1999, a 
Assistência Técnica Normal e Especial de Construção da 
1ª Fase em 2000/2003 e o Projecto de Execução e 
Assistência Técnica à Construção da 2ª Fase em 
2000/2003. 
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ANEXO 3 – REGISTO FOTOGRÁFICO 
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APROVEITAMENTO DE FINS MÚLTIPLOS 
DO ALQUEVA 

ANEXO 3.2 - TROÇO DE LIGAÇÃO LOUREIRO 
– MONTE NOVO E RESPECTIVO BLOCO DE 
REGA. PORTUGAL 
O Bloco do Monte Novo apresenta uma área total equipada de cerca 
de 7.629 ha, e localiza-se nos concelhos de Évora e Portel. A área a 
regar foi dividida em sub-blocos de rega, o mais homogéneos possível, 
abastecidos por um canal de adução, barragens/reservatórios de 
regularização, câmaras de filtragem, estações de bombagem e redes 
secundárias de rega.  
A COBA realizou para a EDIA o Projecto de Execução em 1999/2004, e 
a Assistência Técnica em 2004/2008, em Consórcio. 
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APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 
DA LEZÍRIA GRANDE DE VILA FRANCA 

DE XIRA

ANEXO 3.3 - BLOCOS V E VI E ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DO RAMALHÃO E DAS
GALÉS, PORTUGAL
O Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande compreende um
sistema hidráulico com alguma complexidade, integrando uma rede
de canais não revestidos com função de adução de água para a rega
e igualmente de drenagem. A COBA realizou para o IDRHA o Projeto
de Execução em 2001/2004 e a Assistência Técnica em 2006.
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AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

ANEXO 3.4 - REABILITAÇÃO DO PERÍMETRO 
DE REGA E DRENAGEM DO XAI-XAI. 
MOÇAMBIQUE 

O Perímetro de Rega e Drenagem do Xai-Xai localiza-se na bacia inferior do rio Limpopo, nas proximidades da cidade de 
Xai-Xai, capital da Província de Gaza, a cerca de 200 km a Norte de Maputo.
A área total beneficiada pelo aproveitamento hidroagrícola é de cerca de 11.207 ha. 
Integrado no Projecto de Reabilitação da Barragem de Massingir (Financiamento: BAD), a COBA realizou para a ARA Sul / 
Direcção Nacional de Águas, o Projecto de Execução e a Fiscalização em 2003 a 2008 – Líder de Consórcio. 
Os serviços prestados incluíram também a assistência no lançamento dos concursos, a análise de propostas, a assistência 
durante as negociações e assinaturas dos contractos de construção e um curso de operação e manutenção. 

INFRAESTRUTURAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

ZONA 1 - “MACHONGOS” (4.441 ha)  

Valas principais e secundárias de rega e 
drenagem 

195 Km 

ZONA 2 – VALE ALUVIONAR (3.853 ha) 

Blocos de Ponela, Magula e Chimbonhanine 
Estações elevatórias 
Rede de canais de rega e drenagem e de 
condutas enterradas 

 
3 

137 km 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO UMBAPE 

Drenagem da totalidade da área  
 
 

Rega do bloco de Ponela 

Q=8,8 m3 s-1; H= 11 m 
P = 800 Kw 

Q = 0,96 m3 s-1 

H = 10 m; P = 220 Kw 

BLOCO PILOTO 

BLOCO DE PONELA   

Área 
Tubagem de betão, DN600 a DN1200 
Tubagem de PEAD, DN160 a DN433 
Valas de drenagem 
Caixas de distribuição 

536 ha 
3,6 km 
9,5 km 
18 km 

46 

INFRA-ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

REDE VIÁRIA 

Caminhos agrícolas 93 km 

OUTROS ESTUDOS 

ESTUDOS AGRO-PEDOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 

CURSO DE OPERAÇÃO, EXPLORAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
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APROVEITAMENTO DE FINS 
MÚLTIPLOS DO ALQUEVA 

ANEXO 3.5 - ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E 
RESPECTIVO BLOCO DE REGA. PORTUGAL 

A COBA realizou para a EDIA, em 2005/2007, o Projecto de 
Execução e a Assistência Técnica em 2008/2011, em Consórcio 
liderado pela COBA. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    O perímetro de Brinches-Enxoé localiza-se no concelho de Serpa e beneficia uma área  equipada de cerca de 5 009 ha. 

BLOCOS DE REGA E INFRA-ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS 

Estação elevatória da Laje (3.754 ha) 
Patamar 1 – Bloco Serpa-Pias 2 (2.393 ha) 

Caudal de dimensionamento 
Altura de elevação 

Patamar 2 – Bloco Serpa-Pias 3 (1.361 ha) 
Caudal de dimensionamento 
Altura de elevação 

 
 

2,644 m3 s-1 

89,3 m 
 

1,639 m3 s-1 

104,0 m 

Bloco Serpa-Pias 1 (1.255 ha) 
Bloco beneficiado em baixa pressão 

Redes secundárias de rega 
Área total equipada (3 blocos rega) 
Condutas enterradas FFD e PEAD, DN110 a 
DN1200 mm 
Bocas de rega 

 
5.009 ha 

 
53,8 km 

140 

INFRA-ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

REDE VIÁRIA 

9 caminhos agrícolas 26,5 km 

REDE DE DRENAGEM 

7 linhas de água 
Limpeza e reperfilamento de secções 
Limpeza das linhas de água 

16,0 km 
4,4 km 
3,0 km 

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E TELEGESTÃO  

Sistema de transmissão via rádio (rede de rega) 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

PROJECTO DE EXPROPRIAÇÕES E INDEMNIZAÇÕES 
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APROVEITAMENTO DE FINS 
MÚLTIPLOS DO ALQUEVA 

ANEXO 3.6 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CIRCUITO 
HIDRÁULICO DE PEDRÓGÃO, PORTUGAL 

O Circuito Hidráulico de Pedrógão e respectivos blocos de rega 
localizam-se no distrito de Beja, concelhos de Beja e Vidigueira e 
beneficia uma área equipada de cerca de 5 083 ha. 
A COBA realizou para a EDIA, em 2005/2009, o Projecto de Execução 
e a Assistência Técnica em 2011, em Consórcio liderado pela COBA. 

I) INFRA-ESTRUTURAS PRIMÁRIAS DE ELEVAÇÃO, ADUÇÃO E REGULARIZAÇÃO 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PRINCIPAL DE PEDRÓGÃO 
Caudal de dimensionamento 
Altura de elevação 
Nº grupos 
Caudal unitário 

 
12,5 m3 s-1 

81 m 
6 

2,083 m3 s-1 

CONDUTA ELEVATÓRIA 
Tubagem de betão pré-esforçado com alma de aço, DN 2500 
mm 
Caudal de dimensionamento 

 
2,8 km 

 
12,5 m3 s-1 

RESERVATÓRIO DE PEDRÓGÃO 
Construção – modelação no terreno 
Capacidade útil 

 
 

145.000 m3 

INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS 
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APROVEITAMENTO DE FINS 
MÚLTIPLOS DO ALQUEVA 

ANEXO 3.6 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CIRCUITO 
HIDRÁULICO DE PEDRÓGÃO, PORTUGAL 

II) INFRA-ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS DE REGA 

Estação elevatória de Pedrógão 1 (608 ha) 
Caudal de dimensionamento 
Altura de elevação 

 
0,64 m3 s-1 

113 m 

Estação elevatória de Pedrógão 3 (1.527 ha) 
Caudal de dimensionamento 
Altura de elevação 

 
1,65 m3 s-1 

70 m 

Redes secundárias de rega 
Área equipada total (10 sub- blocos rega) 
Condutas enterradas DN125 a DN1200 mm 
Bocas de rega (nº) 

 
5.083 ha 
44,4 km 

243 

III) INFRA-ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

REDE VIÁRIA 
Reabilitação de 5 caminhos 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
13,4 km 
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APROVEITAMENTO DE FINS 
MÚLTIPLOS DO ALQUEVA 

A COBA realizou, em Consórcio, para a EDIA o Projecto de Execução e Estudo 
de Impacte Ambiental em 2008/2010, e a Assistência Técnica em 2011. 

 

ANEXO 3.7 - BLOCOS DE REGA DE ERVIDEL,  
PORTUGAL 

Os blocos de rega de Ervidel localizam-se no distrito de 
Beja, concelhos de Aljustrel, Beja e Ferreira do Alentejo e 
beneficiam uma área equipada de cerca de 8 063 ha. 

Anexo A3.7.1 

1 2 3 

4 5 

7 6 

8 9 

11 10 

13 12 

15 14 

16 17 

Potência  tota l 4.480 kW
Patamar de elevação 1 – Caudal  máximo 2,6 m3 s -1

Patamar de elevação 2 – Caudal  máximo 3,1 m3 s -1 

Patamar de elevação 1 – Al tura  de elevação 33,5 m
Patamar de elevação 2 – Al tura  de elevação 77,0 m

CONDUTA ELEVATÓRIA 
Caudal  máximo 2,6 m3 s -1

Tubagem DN 1,3 m 230 m
RESERVATÓRIO R1 (Bloco 1)

Capacidade úti l 84.000 m3

Área de implantação 2,2 ha
Construção – modelação do terreno e revestido com 
geomembrana

RESERVATÓRIO R2  (Bloco 2)
Circular em betão armado, diâmetro 22 m
Altura  úti l 5,3 m
Volume tota l  de armazenamento 1.730 m3

Tubagem DN110 a  DN1600 mm 86,3 km
Bocas  de rega 466
Estações  de fi l tração 2

INFRA-ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS DE REGA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PENEDRÃO (Blocos 2 e 3)

REDES SECUNDÁRIAS DE REGA  (Blocos 1, 2 e 3)
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MÚLTIPLOS DO ALQUEVA 

ANEXO 3.8 - CIRCUITO HIDRÁULICO DE 
BALEIZÃO-QUINTOS E RESPECTIVO BLOCO DE 

REGA. PORTUGAL 
A COBA realizou para a EDIA o Projecto de Execução e Estudo de Impacte 
Ambiental em 2009/2011, e iniciou a Assistência Técnica em 2012 (em 
curso), em Consórcio liderado pela COBA. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        O Circuito Hidráulico de Baleizão-Quintos está 
integrado no subsistema de Pedrógão do EFMA e localiza-
se entre a cidade de Beja e as encostas da margem direita 
do rio Guadiana. Esta infra-estrutura tem a sua origem 
numa derivação do Circuito Hidráulico S. Pedro-Baleizão, e 
beneficia uma área equipada de cerca de 7.994 ha, 
divididos em 5 blocos de rega. 
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APROVEITAMENTOS 
HIDROAGRÍCOLAS PORTUGAL 

ANEXO 3.9 - REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

A conceção dos sistemas hidráulicos baseava-se num 
sistema rígido de distribuição com comando manual por 
montante, associado a reduzidos níveis tecnológicos e a 
elevada disponibilidade de mão-de-obra. Nos sistemas 
adutores primários o comando da água é efectuado sem 
qualquer automatismo, sendo esta distribuída 
graviticamente pelos canais distribuidores ou pelas 
regadeiras. Em muitos casos, registam-se elevadas perdas 
nos descarregadores e nos próprios canais. 

As questões de reabilitação e modernização de um perímetro de rega 
devem ser encaradas de forma abrangente, identificando não só os 
aspetos relacionados com as infra-estruturas, mas também os 
relacionados com a organização, gestão, operação e manutenção do 
aproveitamento e os relacionados com a produção agrícola. Estas obras 
justificam-se, quer pela degradação física das infra-estruturas, quer se 
encontram desajustadas das produções agrícolas atuais, nomeadamente 
com a falta de capacidade de resposta das infra-estruturas. 

Anexo 3.9.1 

Um dos principais objectivos com a reabilitação e modernização dos 
perímetros hidroagrícolas consiste em garantir o uso eficiente da água, 
com a redução das perdas nos sistemas hidráulicos primário, secundário 
e terciário. Este investimento nestas obras poderá permitir o aumento 
do desenvolvimento económico e social dos agricultores e da região. 

1 2 

3 4 

8 

5 6 

7 

9 10 

11 12 

18 17 

16 15 

14 13 





ANEXO 3.10 – PRINCIPAIS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS EM PROJETO E EM OBRA 

1 3 

6 

Anexo 3.10.1 

4 

12 

5 

16 13 

19 

23 

20 

24 

14 13 

26 27 

Fissura longitudinal 

Deficiente colocação mastique 

Deficiente indução de juntas 

Rebentamento tubagem 

Rebentamento tubagem de PRFV 

Presença de ar na conduta 
 

Rebentamento tubagem de PVC 

Flutuação tubagens Flutuação tubagens 

Alagamento de caixa Alagamento da caixa 

Assentamento diferencial 

Assentamento diferencial 

Assentamento diferencial 

Construção de valetas Caminhos construídos em aterro 
Rebentamento cabo 
transmissão 

Rebentamento tubagem de PRFV Rebentamento tubagem de PVC 

Ferrugem nos equipamentos 

Alagamento da caixa 

Medidor de caudal 

Arrefecimento Estação Elevatória Sistema de ventilação 

Levantamento topográfico 
de controlo da tubagem 

Sistema de transmissão  
via rádio 

Roubo painel solar em 
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Ventilação caixas 
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Alçado virado a norte. 
Entrada de ar 

Rebentamento tubo PVC 
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ANEXO 4 - DELIMITAÇÃO DE BLOCOS DE REGA E CONCEÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA AS 
REDES SECUNDÁRIAS DE REGA. CASO PRÁTICO DE PEDRÓGÃO 

1 – DISTRIBUIÇÃO ALTIMÉTRICA DA ÁREA A BENEFICIAR 
No Caderno de Encargos colocado a concurso pela EDIA, a área total a beneficiar era de 4.946 ha e estava dividida em três 

blocos de rega: Pedrógão, Selmes e S.Pedro-N. No PE, a área final delimitada foi de 5.083 ha. 

O bloco de rega do Pedrógão beneficia uma área de cerca de 2.378 ha, a partir de uma estação elevatória secundária, 

localizada junto do reservatório de Pedrógão1. Este bloco apresenta uma estrutura predial onde se denota a presença de um 

núcleo de pequena propriedade, sendo a restante área dominada pela média/grande propriedade. O principal núcleo de 

pequena propriedade localiza-se junto à vila de Pedrógão. Em relação à variação altimétrica, as cotas no interior deste bloco 

variam entre (108), na zona norte do bloco junto do barranco das Boiças, e os (162), na zona central junto às Figueirinhas. 

Na Figura A4.1, apresenta-se a distribuição altimétrica da área beneficiada deste bloco de rega por classes, com intervalos de 

10 m. Tal como se pode observar, cerca de 34% da área situa-se entre as cotas (140) e (150) e cerca de 67% da área situa-se 

a cotas superiores a (140). Saliente-se que, de acordo com as alternativas estudadas para o sistema primário de adução, o 

NPA do reservatório de Pedrógão será colocado entre as cotas (154) e (156) e, desta forma, cerca de 66% da área deste bloco 

possui cotas inferiores a (153) (NmE do reservatório). No interior deste bloco, foram identificadas manchas de solos com 

regadio, onde se observaram alguns sistemas de rega gota-a-gota. 

  

 

Figura A4.1 – Distribuição altimétrica da área beneficiada pelos blocos de rega de Pedrógão (1), Selmes (2) e S. Pedro-
N (3) 

O bloco de rega de Selmes é delimitado a sudeste pelo bloco de rega do Pedrógão. Este bloco beneficia uma área de cerca 

de 2.023 ha, a partir de uma estação elevatória secundária localizada junto do reservatório de Selmes (NPA = 141,0 m). Este 

bloco apresenta uma estrutura predial onde predomina a média e grande propriedade, à exceção de uma área de pequena 

                                                   
1 Na fase inicial dos estudos foi proposta uma alternativa em que a origem de água deste bloco localiza-se junto à estação elevatória principal. Assim, 
evitaram-se duas bombagens consecutivas. 
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propriedade localizada na zona noroeste do bloco, junto à Vidigueira. No que respeita à variação altimétrica, identificaram-se 

zonas com cotas na ordem dos (125,0), no barranco das Tejeiras, e cotas mais elevadas da ordem dos (182,0), na parte 

noroeste do bloco. No interior deste bloco, foram identificadas áreas de regadio (rampas pivotantes e sistemas de rega gota-a-

gota). Neste bloco de rega cerca de 63% da área situa-se entre as cotas (150) e (170) e cerca de 70% da área situa-se a cotas 

superiores a (150) – ver Figura A4.1. O NPA do reservatório de Selmes será colocado à cota (141,0) e cerca de 93% da área 

possui cotas superiores a (140,0). 

O bloco de rega de S. Pedro-N localiza-se a sul da ribeira de Odearce e a este da albufeira de S. Pedro e beneficia uma área 

de, aproximadamente, 545 ha. Esta área é beneficiada a partir de derivações diretas, na rede primária de adução. Em relação 

à estrutura predial, predomina a grande propriedade. No interior deste bloco, identificaram-se zonas com cotas mínimas da 

ordem dos (137), no barranco das Romeiras, junto à Quinta de S.Pedro, e com cotas máximas da ordem dos (192), na 

extremidade sul do bloco, junto à Herdade das Barbas da Lebre. 

Neste bloco de rega, pode observar-se que cerca de 75% da área situa-se entre as cotas (160) e (190) e cerca de 90% da área 

situa-se a cotas superiores a (148) – piezométrica da rede primária existente junto à derivação para a Quinta de S. Pedro. Este 

bloco já é beneficiado atualmente por regadio. A partir da distribuição altimétrica da área de rega e da consulta efetuada aos 

agricultores, delimitaram-se manchas de rega com potencialidades de serem beneficiadas graviticamente. 

2 - DELIMITAÇÃO DOS BLOCOS DE REGA A BENEFICIAR EM BAIXA PRESSÃO 
Na fase inicial dos estudos, após delimitação da área a beneficiar e de acordo com a topografia à escala 1:5000, identificaram-

se as zonas do perímetro de rega com potencialidades de serem beneficiadas graviticamente a partir do adutor primário. 

Saliente-se que o NPA e o NmE do reservatório de Pedrógão são de (156,00) e (153,00), respetivamente. 

Tal como se pode observar na Figura A4.1, cerca de 50% da área total possui cotas inferiores a (150). Esta elevada 

percentagem com cotas inferiores às existentes na rede primária de adução levou a que fossem analisadas áreas com 

potencialidades de serem beneficiadas graviticamente. Em primeiro lugar, identificaram-se e analisaram-se as propriedades 

que estivessem naquelas condições e que possuíssem infra-estruturas hidráulicas de armazenamento e sistemas de 

distribuição de água. Neste âmbito, e no decorrer das visitas efetuadas ao terreno, foram contatados os agricultores que 

possuem charcas/barragens e infra-estruturas de rega já instaladas no interior das explorações afetadas, tendo-se localizado 

as tomadas de água e delimitado as áreas a beneficiar pretendidas por estes agricultores. Saliente-se que a área total destas 

explorações representam cerca de 32% da área total do perímetro de rega. Nestas consultas, conclui-se que, os agricultores 

que possuem estas infra-estruturas de captação, armazenamento e distribuição preferem que a EDIA forneça água em baixa 

pressão. 

Neste estudo foi igualmente verificada a viabilidade do fornecimento de água em baixa pressão à zona localizada em redor do 

reservatório de Pedrógão. As cotas dos terrenos existentes nesta área variam sensivelmente entre (156) e (140). Saliente-se 

que este reservatório localiza-se numa zona planáltica, com uma ligeira pendente para sudeste, em direção ao rio Guadiana 

(barranco do Zambujeiro), e para norte, em direção ao barranco do Boeiro. O único prédio desta zona que poderá ser 

beneficiado em baixa pressão é o Monte das Aldeias que se localiza a este deste reservatório. No entanto, a área que possui 

cotas inferiores a (150) localiza-se na extremidade sul deste prédio e representa cerca de 20% da área total do prédio. Assim, 

a inclusão deste prédio na área a beneficiar em alta pressão, deveu-se principalmente a este fator e, ainda, aos seguintes 

fatores: não existem infra-estruturas de armazenamento no interior do prédio; o prédio é atravessado pelas condutas adutores 

provenientes da estação elevatória secundária de Pedrógão; e as manchas de solos que são responsáveis pela altura de 

elevação da estação elevatória (escalão da bombagem de Pedrógão 3) localizam-se a noroeste deste prédio. 

No que se refere às restantes manchas de solos do perímetro com potencialidades topográficas para serem beneficiadas em 

baixa pressão, mas que não foram incluídas neste tipo de blocos de rega, são devidas às seguintes razões: topografia da 

região demasiadamente ondulada; zona planáltica de cotas mais elevadas existentes na região central do perímetro que 
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atravessa longitudinalmente os blocos de Pedrógão e de Selmes; elevada distância a que se situam algumas manchas 

relativamente à rede primária de adução; impossibilidade de adução gravítica sem recorrer a elevadas escavações face às 

cotas dos terrenos existentes nos percursos entre a rede primária e essas manchas de solos; e não existir no interior destes 

prédios qualquer infra-estrutura de armazenamento. 

A área total delimitada a beneficiar em baixa pressão é de 1.599 ha (32,3% do total). Na Figura A4.2 apresentam-se as áreas 

com potencialidades de serem beneficiadas em baixa pressão a partir do sistema adutor. 

 

Figura A4.2 – Áreas com potencialidades de serem beneficiadas em baixa pressão e em alta pressão 
3 - DELIMITAÇÃO DOS BLOCOS DE REGA A BENEFICIAR EM ALTA PRESSÃO 
No que se refere à restante área do perímetro a beneficiar, a água será fornecida em alta pressão a partir de duas estações 

elevatórias secundárias (Pedrógão e Selmes) – Alternativa 1, ou a partir destas duas estações e de uma outra estação 

elevatória a construir junto à EE Principal de Pedrógão2 – Alternativa 2.  

Na Alternativa 1, a EE secundária a construir junto ao reservatório de Pedrógão efetuará a bombagem da água para duas 

áreas de rega distintas. A primeira área localiza-se a norte da vila de Pedrógão e é constituída predominantemente por 

pequenas e médias propriedades. Esta mancha de solos encontra-se separada geograficamente da restante área a beneficiar 

pelo bloco de Pedrógão. As cotas dos terrenos, no seu interior, variam sensivelmente entre (108) e (160). Esta zona possui 

uma área de cerca de 608,4 ha. Refira-se que, para a Alternativa 2, esta área é beneficiada diretamente a partir de um escalão 

de bombagem a construir junto à EE Principal de Pedrógão. A segunda área localiza-se a oeste da vila de Pedrógão e as cotas 

dos terrenos variam entre sensivelmente (130) e (170). Esta área localiza-se em redor do reservatório de Pedrógão. Na zona 

central pode observar-se uma faixa de terrenos cujas cotas variam entre (160) e (170) e que atravessa, longitudinalmente, a 

totalidade desta área (Figura A4.1). A distribuição altimétrica existente levou a que não fosse separada qualquer zona no seu 

interior. Esta mancha possui uma área de cerca de 1.526,5 ha. 

A estação elevatória a construir a jusante do reservatório de Selmes efetuará a bombagem para duas áreas de rega distintas. 

A primeira área localiza-se a noroeste do reservatório, a sul da EN258 e a este da EM1014. As cotas dos terrenos variam entre 

(130), na zona sul do barranco das Cortes, e (160) a (170), na zona central. Esta zona possui uma área de cerca de 404,2 ha. 
                                                   
2 Na Alternativa 2, o fornecimento de água ao sub-bloco de Pedrógão 1 será feito a partir de uma estação a construir junto da EE Principal de Pedrógão. 

EE Principal 
Pedrógão 

Adutor Primário 

Reservatório 
de Pedrógão 

Barragem de 
S. Pedro 

Reservatório 
de Selmes 

Conduta elevatória 
de Pedrógão 
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A segunda área, de cotas mais elevadas, localiza-se a uma distância superior do reservatório relativamente à área anterior. 

Esta área é constituída por duas manchas de solos e possui uma área total de 807,6 ha. A mancha de solos localizada mais a 

sul possui uma área de 68,1 ha e as cotas variam entre (130) e (172). A mancha de solos localizada mais a norte é 

atravessada pela EN258, possui uma área de cerca de 739,5 ha e as cotas variam entre (150) e (182). 

A área total a beneficiar em alta pressão é de 3.347 ha (67,7% do total) – ver Figura A4.2.  

4 - CONCEÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA AS REDES SECUNDÁRIAS DE REGA 
Nas Notas Técnicas Nº2, 3 e 4, foram analisadas duas alternativas para as redes secundárias de rega, em que eram 

beneficiados 3 blocos de rega e onde a água era fornecida em baixa pressão, a partir dos reservatórios de Pedrógão e de 

Selmes e, diretamente, a partir da rede primária de adução. A principal diferença entre as duas alternativas consiste no 

fornecimento de água a um bloco dominado pela pequena propriedade localizado a norte de Pedrógão (sub-bloco Pedrógão 1). 

O perímetro foi dividido em 3 blocos de rega e em 10 sub-blocos de rega. Os blocos de Pedrógão, Selmes e S.Pedro-N foram 

divididos em 3, 5 e 2 sub-blocos de rega, respetivamente. A água é distribuída, em alta pressão, pelas redes secundárias de 

rega para 4 sub-blocos de rega e, em baixa pressão, para 6 sub-blocos de rega. 

Na Alternativa 1, o bloco de rega do Pedrógão beneficia uma área de cerca de 2.378 ha, é beneficiado a partir do reservatório 

de Pedrógão e foi dividido em três sub-blocos de rega. 

O sub-bloco Pedrógão 1 beneficia uma área de cerca de 608,4 ha, em alta pressão, a partir do primeiro escalão de bombagem 

existente na EE1 (EE1.1). Este sub-bloco 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. O sub-bloco Pedrógão 2 beneficia uma área de cerca 

de 243 ha, em baixa pressão, pertencente à Herdade do Monte do Peso e o fornecimento de água é efetuado diretamente a 

partir de uma tomada de água a colocar no reservatório de Pedrógão. A água será conduzida graviticamente através de uma 

conduta a instalar ao longo do barranco do Boeiro. O agricultor solicitou à EDIA que fosse fornecida água em baixa pressão à 

albufeira existente. Em relação à altimetria, as cotas no interior deste bloco variam entre (130) e (152). O sub-bloco Pedrógão 3 

beneficia uma área de cerca de 1.527 ha, em alta pressão, a partir do segundo escalão de bombagem existente na EE1 

(EE1.2). Este bloco apresenta uma estrutura predial onde predomina a média/grande propriedade e as cotas variam entre 

(130) e (162). 

Nesta solução técnica, teve-se em atenção a existência de uma importante área de rega (Monte do Peso) já beneficiada a 

partir de uma barragem (capacidade de armazenamento de cerca de 650 000 m3). Na divisão efetuada no bloco de Pedrógão 

teve-se em consideração a variação altimétrica, as albufeiras existentes, as pretensões dos agricultores, o cadastro, a 

ocupação cultural e o melhor enquadramento das redes secundárias de rega com os limites naturais e infra-estruturas 

existentes. 

Para o sub-bloco de Pedrógão 1, cerca de 24% da área situa-se entre as cotas (140) e (150) e cerca de 90% da área situa-se a 

cotas inferiores a (150). No que se refere ao sub-bloco de Pedrógão 2, cerca de 89% da área situa-se a cotas inferiores a (150) 

e cerca de 33% da área a cotas entre a (140) e (150). No que se refere ao sub-bloco de Pedrógão 3, cerca de 44% da área 

situa-se a cotas superiores a (150) e cerca de 5% da área a cotas superiores a (160) – ver Figura A4.3. 

Na Alternativa 1, o sub-bloco de Pedrógão 1 será beneficiado pelo primeiro escalão (EE 1.1), com uma altura de elevação de 

52 m e para um caudal de 0,642 m3/s, enquanto que o sub-bloco de Pedrógão 3 será beneficiado a partir do segundo escalão 

(EE 1.2), com uma altura de elevação de 60 m e para um caudal de 1,612 m3/s. Na Alternativa 2, o sub-bloco de Pedrógão 1 

será beneficiado por uma estação elevatória a construir junto à EE Principal de Pedrógão, com uma altura de elevação de 112 

m e para um caudal de 0,642 m3/s. Saliente-se que, na Alternativa 1, o fornecimento de água a este sub-bloco é efetuado por 

duas bombagens e a altura total de elevação é de 133 m (52 m para a EE secundária + 81 m para EE Principal). 
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Figura A4.3 – Distribuição altimétrica da área beneficiada pelos sub-blocos de rega de Pedrógão 1, 2 e 3 

O bloco de rega de Selmes (2.023 ha) é beneficiado a partir de uma estação elevatória secundária (EE2 - Selmes) localizada 

junto do reservatório de Selmes (NPA = 141,0 m) e, diretamente, a partir da rede primária de adução. Este bloco foi dividido em 

cinco sub-blocos de rega. O sub-bloco Selmes 1 possui uma área de cerca de 245 ha e é beneficiado em baixa pressão 

(pertencente à Herdade do Monte das Cortes), a partir de uma derivação do adutor primário. Na consulta efetuada 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. 

O sub-bloco Selmes 2 (404,2 ha) é beneficiado em alta pressão, a partir do primeiro escalão de bombagem existente na EE2 

(EE2.1) e apresenta uma estrutura predial onde predomina a média e grande propriedade. As cotas no seu interior variam 

entre (125) na zona sul, junto do barranco das Tejeiras e (182) na zona este, junto à EM1014. 

O sub-bloco Selmes 3 (200 ha) é beneficiado, em baixa pressão (pertencente à Herdade do Malheiro), a partir do reservatório 

de Selmes. Na consulta efetuada junto do agricultor, foi solicitado o fornecimento da água à charca, em baixa pressão. A água 

será aduzida à charca através da instalação de uma conduta enterrada ao longo do barranco do Malheiro. As cotas, no interior 

deste sub-bloco, variam entre os (140), na zona sul do barranco do Malheiro, e (169), na zona oeste. 

O sub-bloco Selmes 4 (366 ha) é beneficiado, em baixa pressão, a partir de uma conduta adutora gravítica de derivação da 

rede primária. Este sub-bloco é formado por uma única exploração - Monte do Peso. Na consulta efetuada junto do agricultor, 

foi solicitado o fornecimento da água, em baixa pressão, à barragem existente. Em relação à variação altimétrica, as cotas, no 

interior deste sub-bloco, variam entre (135), junto à barragem do Peso, e (170), na zona norte. 
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O sub-bloco Selmes 5 (807,6 ha) é beneficiado, em alta pressão, a partir do segundo escalão de bombagem da EE2 (EE2.2). 

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 Selmes será beneficiado pela EE de Selmes com dois patamares altimétricos e, igualmente, a partir de três 

derivações provenientes da rede primária de adução e do reservatório de Selmes. A divisão em cinco sub-blocos foi efetuada 

com base na altimetria (separação dos sub-blocos de Selmes 2 e 5) e nas solicitações dos agricultores de fornecimento de 

água em baixa pressão (sub-blocos de Selmes 1, 3 e 4). O sub-bloco de Selmes 2 é beneficiado pelo primeiro patamar da 

estação elevatória, localizada a jusante do reservatório (EE2.1 - Q = 0,446 m3/s; altura de elevação de 67 m). O sub-bloco 

Selmes 5 é beneficiado pelo segundo patamar energético (EE2.2 - Q = 0,853 m3/s; altura de elevação de 87 m). 

Na Figura A4.4, apresenta-se a distribuição altimétrica das áreas beneficiadas por estes sub-blocos de rega. Para o sub-bloco 

de Selmes 1 cerca de 41% da área situa-se entre (140) e (150) e cerca de 51% da área situa-se a cotas inferiores a (150). No 

que se refere ao sub-bloco de Selmes 2, cerca de 74% da área situa-se a cotas inferiores a (160) e cerca de 43% da área 

situa-se a cotas inferiores a (150). No que se refere ao sub-bloco Selmes 3, cerca de 99% da área situa-se a cotas inferiores a 

(160) e cerca de 51% da área situa-se a cotas inferiores a (150). O sub-bloco Selmes 4 possui cerca de 24% da área a cotas 

superiores a (160) e cerca de 45% da área situa-se a cotas inferiores a (150). O sub-bloco de Selmes 5 possui cerca de 86% 

da área com cotas superiores a (150) e cerca de 53% da área com cotas superiores a (160). 

 

Figura A4.4 – Distribuição altimétrica da área beneficiada pelos sub-blocos de rega de Selmes 1, 2, 3, 4 e 5 

O bloco de rega de S. Pedro-N localiza-se a sul da ribeira de Odearce e a este da albufeira de S. Pedro e beneficia uma área 

de aproximadamente 545 ha. Esta área é beneficiada em baixa pressão, tendo sido dividido em dois sub-blocos de rega que 

são beneficiados a partir de duas derivações na rede primária de adução. Segundo informações prestadas pelo agricultor do 

Monte da Rabadoa, 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 S.Pedro, será instalada uma tomada de água na rede primária de adução. 
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ANEXO 5 - OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS PRIMÁRIOS EM APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS 

(SIMOP). CASO PRÁTICO DO SUB-SISTEMA PEDRÓGÃO 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo de otimização de sistemas primários teve como objetivo a determinação da capacidade de transporte de cada infra-

estrutura primária de adução e da capacidade de armazenamento dos reservatórios/barragens, de modo a minimizar os custos 

globais associados à construção e exploração do sistema primário. Para se atingir este objetivo, recorreu-se a um modelo 

matemático que permite otimizar sistemas de abastecimento e rega, através da simulação, em termos de balanço global de 

massas, de sistemas ramificados complexos, incluindo um qualquer número de estruturas de transporte e de armazenamento, 

sujeitos a pedidos distribuídos de qualquer forma, em termos espaciais, e com qualquer lei de variação, ao longo do tempo.  

O dimensionamento de sistemas primários obriga a uma análise cuidadosa de todas as infra-estruturas do sistema, assim 

como de todos os “pedidos de água” que são feitos ao sistema primário. Neste sentido, é necessário construir um modelo de 

cálculo que permita fazer a integração de todos os dados do problema, nomeadamente as necessidades de água, as infra-

estruturas de transporte e a capacidade de 

armazenamento de albufeiras/reservatórios, de 

modo a se obter uma solução otimizada e 

equilibrada. Este estudo teve como principal 

objetivo o dimensionamento da rede primária 

de adução e determinação da capacidade de 

regularização das barragens/reservatórios do 

sub-sistema de Pedrógão. Este circuito 

compreende, essencialmente, uma origem de 

água (albufeira de Pedrógão), quatro barragens 

(S. Pedro, Selmes, Magra/Amendoeira e 

Almeidas) e três reservatórios de regularização 

(Pedrógão, Cegonha e Estácio). O eixo 

principal do circuito é constituído pelo sistema 

elevatório principal, com origem na barragem 

de Pedrógão (EE Pedrógão Principal), o 

reservatório intercalar de Pedrógão, o sistema 

adutor gravítico para ligação à albufeira de S. 

Pedro e a barragem de S. Pedro (ver Figura A5.1). 

Figura A5.1 – Planta geral do Sub-sistema de Pedrógão 

Tendo em consideração a dimensão e o grau de complexidade desta obra, foram analisadas várias alternativas, de modo a 

definir-se uma solução eficiente do ponto de vista dos custos de investimento e de exploração da obra. 

2 - METODOLOGIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

O dimensionamento de sistemas de transporte de água para rega são normalmente efetuados para o mês de maior consumo 

(denominado mês de ponta), tendo em consideração a capacidade de regularização dos reservatórios/albufeiras. A sua 

existência entre o sistema e os blocos de rega permitirá antecipar a transferência de água, em meses com menor pedido, para 

utilização nos meses de maior consumo, reduzindo, deste modo, o caudal máximo a transferir. Para que uma albufeira seja 

utilizada com o máximo de eficiência, a sua capacidade de armazenamento deverá ser totalmente utilizada durante os meses 

de maior consumo. 
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Na COBA, fiz parte de uma equipa de trabalho que desenvolveu um modelo de cálculo que permite simular a exploração das 

albufeiras, tendo em conta a minimização da capacidade de adução. Este programa procede ao balanço das albufeiras, 

durante o período de rega (março a outubro) utilizando um passo de tempo aproximadamente semanal. O caudal entrado é 

limitado superiormente por um valor introduzido, Qinmax. O caudal saído é calculado em função do mês do ano. A área média 

da albufeira, ao longo do período, é calculada em função do volume armazenado no início e no final do período. O caudal de 

adução mínimo será o que, considerando a albufeira cheia no início do período de rega, utilize totalmente a capacidade de 

armazenamento disponível, apresentando a albufeira vazia no final do período de rega mais intenso (normalmente o final do 

mês de agosto). Em cada reservatório, e em cada intervalo de tempo, poderá escrever-se a seguinte equação de continuidade: 

Vfin i,j = Vini i,j + Vafl i,j + Vcan i,j - k

i




1 (Vcan k,j x C i,k) – Vper i,j – Vforn i,j  (1) 

em que: Vini i,j é o volume útil armazenado na albufeira i no início do intervalo de tempo j; Vfin i,j o volume útil armazenado na 

albufeira i no final do intervalo de tempo j; Vafl i,j o volume afluente (regime natural) à albufeira i durante o intervalo de tempo j; 

Vcan i,j o volume transportado pelo canal que alimenta a albufeira i durante o intervalo de tempo j; C i,k o coeficiente que indica 

se o canal k tem origem (C i,k=1) ou não (C i,k=0) no reservatório i; Vper i,j o volume perdido, por evaporação, infiltração e 

descargas, no reservatório i durante o intervalo de tempo j; e Vforn i,j o volume fornecido diretamente para rega e 

abastecimento a partir do reservatório i durante o intervalo de tempo j. 

O termo k

i




1 (Vcan k,j x C i,k) representa portanto o somatório dos volumes de água transportados pelos canais que têm origem 
no reservatório i. Uma vez que Vini i,j = Vfin i,j-1, a equação (1) poderá escrever-se como: 

Vfin i,j = Vfin i,j + Vafl i,j + Vcan i,j - k

i




1 (Vcan k,j x Ci,k) - Vper i,j - Vfor i,j  (2) 

Os valores dos volumes acumulados nas albufeiras e dos volumes transportados pelos canais devem ser positivos e não 

exceder as respectivas capacidades de armazenamento e transporte. 

As variáveis que caraterizam o sistema (Capalbi e Capcanj) podem ser um dado do problema (estruturas já existentes) ou 

serem um valor a determinar. Embora aparentemente existam duas variáveis de estado para cada albufeira e para cada 

intervalo de tempo (volume armazenado na albufeira e volume transportado pelo canal que a alimenta), na realidade uma delas 

é resolúvel na outra. Para o cálculo das perdas por evaporação, adotaram-se os valores de evaporação líquida em albufeira 

obtidos para a simulação da exploração da albufeira de Alqueva. Estas perdas são geralmente bastantes baixas face ao 

volume transitado através do sistema (cerca de 2 a 3%), sendo o modelo de cálculo pouco sensível a estes valores. 

3 - DELIMITAÇÃO DA ÁREA A BENEFICIAR 

A área total beneficiada pelo sub-sistema de Pedrógão é de cerca de 24.887 ha, no qual estão inseridos os perímetros de 

Pedrógão, S. Matias, S. Pedro e Baleizão-Quintos. Para a determinação dos consumos mensais de água, teve-se em 

consideração o conceito de área efetivamente regada ([AER] que é de 85% da área total. A AER a partir da EE Principal de 

Pedrógão é de cerca de 21.154 ha (Quadro A5.1) e a AER a partir da barragem de S. Pedro é a seguinte: a partir da EE de S. 

Pedro, será beneficiado o bloco de S. Matias, com cerca de 4.983 ha; e, a partir da outra EE, serão beneficiados os blocos da 

Amendoeira, Magra, S. Pedro e Baleizão-Quintos, com cerca de 11.851 ha (ver Quadro A5.1). 

4 - DETERMINAÇÃO DOS CONSUMOS MENSAIS DE ÁGUA 

Os consumos mensais considerados correspondem às necessidades hídricas totais determinadas para cada um dos blocos de 

rega. No Quadro A5.2, são apresentados os valores mensais do consumo de água, em ano seco (com 20% de probabilidade 

de ser excedido). Os valores foram obtidos a partir das necessidades hídricas determinadas nos projetos de execução já 

elaborados (Pedrógão, S. Matias, S. Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos). As dotações de rega, em ano seco, adotadas para o 

início dos sistemas primários, variam entre os 6.447 (bloco de S. Pedro N) e 7.554 m3 ha-1 ano-1 (bloco de Pedrógão). No mês 

de maior consumo, as dotações de rega variam entre os 1.863 e os 2.183 m3 ha-1. Os resultados obtidos permitem estimar que 

o consumo total de água, em ano seco, no sub-sistema de Pedrógão, é de aproximadamente 152 hm3. Cerca de 79% deste 
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consumo realiza-se a jusante da barragem de S. Pedro. A dotação média por hectare para a área efetivamente regada, em ano 

seco, é de 7.212 m3. 

Quadro A5.1 – Área total e área efetivamente regada [AER] por bloco de rega. 

 

Quadro A5.2 – Consumos mensais de água em ano seco. 

 

5 - DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE E DE ARMAZENAMENTO DA REDE PRIMÁRIA 

A aplicação da metodologia permitiu fixar os volumes das albufeiras e reservatórios que integram o sistema hidráulico, assim 

como determinar a capacidade de transporte de cada troço da rede primária. Neste modelo, utilizaram-se a capacidade de 

armazenamento de reservatórios e barragens existentes. No Quadro A5.3, apresentam-se os valores da capacidade útil das 

albufeiras e reservatórios do sub-sistema Pedrógão que é de cerca de 13,51 hm3, enquanto o consumo total, em ano seco, no 

mês de julho (mês de maior consumo), é de 44,0 hm3. 

No Quadro A5.4 e Figura A5.2, apresentam-se os resultados obtidos com o modelo de cálculo. Verifica-se, portanto, que, 

apesar da sua limitada capacidade, as albufeiras/reservatórios permitem reduzir significativamente o caudal aduzido 

necessário, o qual, em condições ótimas de exploração, não ultrapassará um total global de 12,50 m³ s-1, para os perímetros 

alimentados por estas albufeiras. Pode-se observar que, no trecho a montante de S. Pedro, o caudal a transportar é de 

Nome ID Área total AER

Pedrógão 1 S1 588 500
Pedrógão 2 S2 352 299
Pedrógão 3 S3 1425 1211
Selmes 1 S18 292 248
Selmes 2 e 5 S20 1364 1159
Selmes 3 S19 132 112
Selmes 4 S17 215 183
Herdade da Rabadoa S4 425 361
Quinta de S. Pedro S5 290 247
Subtotal 5083 4320

S. Matias 1 S6 2163 1839
S. Matias 2.1 S7 172 146
S. Matias 2.2 S8 1320 1122
S. Matias 3 S9 1104 938
S. Matias 4 S10 1104 938
Subtotal 5862 4983

Amendoeira S11 1340 1139
Magra S12 4608 3917
Subtotal 5948 5056

Bloco  1 S13 484 412
Bloco  2 S14 1900 1615
Bloco  3 S15 1412 1200
Bloco  4 + 5 S16 4198 3568
Subtotal 7994 6795

24887 21154

S. Matias

S. Pedro - Baleizão

Áreas (ha)Bloco

Perímetro

Baleizão - Quintos

TOTAIS

Pedrógão

Nome ID Área total
Área efect. 

Regada
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Bloco de Pedrógão 1 S1 588 500 3.185 5.308 163.993 278.652 509.768 742.803 1.091.279 802.529 142.040 29.654 6.561 360 3.776.131
Bloco de Pedrógão 2 S2 352 299 1.906 3.177 98.156 166.783 305.116 444.596 653.171 480.344 85.016 17.749 3.927 216 2.260.157
Bloco de Pedrógão 3 S3 1.425 1.211 7.715 12.860 397.280 675.046 1.234.938 1.799.476 2.643.674 1.944.164 344.099 71.837 15.894 873 9.147.856
Bloco Selmes 1 S18 292 248 1.581 2.636 81.425 138.354 253.107 368.812 541.835 398.467 70.525 14.723 3.258 179 1.874.903
Blocos de Selmes 2 e 5 S20 1.364 1.159 7.386 12.312 380.353 646.286 1.182.323 1.722.808 2.531.039 1.861.332 329.439 68.777 15.217 836 8.758.108
Bloco Selmes 3 S19 132 112 715 1.191 36.808 62.544 114.418 166.723 244.939 180.129 31.881 6.656 1.473 81 847.559
Bloco Selmes 4 S17 215 183 1.164 1.941 59.953 101.871 186.363 271.557 398.954 293.392 51.928 10.841 2.399 132 1.380.494
Herdade da Rabadoa S4 425 361 1.964 3.274 101.145 171.862 314.406 458.134 673.061 494.970 87.605 18.289 4.047 222 2.328.979
Quinta de S. Pedro S5 290 247 1.340 2.234 69.016 117.271 214.536 312.609 459.265 337.744 59.778 12.480 2.761 152 1.589.186

Subtotal 5.083 4.320 26.957 44.933 1.388.129 2.358.668 4.314.976 6.287.518 9.237.218 6.793.070 1.202.311 251.006 55.536 3.051 31.963.371

Bloco S. Matias 1 S6 2.163 1.839 11.713 19.524 603.156 1.024.865 1.874.901 2.731.990 4.013.664 2.951.657 522.416 109.065 24.131 1.325 13.888.407
Bloco S. Matias 2.1 S7 172 146 931 1.552 47.943 81.463 149.030 217.157 319.033 234.618 41.525 8.669 1.918 105 1.103.945
Bloco S. Matias 2.2 S8 1.320 1.122 7.147 11.913 368.025 625.338 1.144.001 1.666.969 2.449.003 1.801.002 318.761 66.548 14.724 809 8.474.240
Bloco S. Matias 3 S9 1.104 938 5.977 9.963 307.805 523.013 956.806 1.394.199 2.048.268 1.506.300 266.601 55.658 12.315 676 7.087.582
Bloco S. Matias 4 S10 1.104 938 5.976 9.961 307.713 522.857 956.520 1.393.782 2.047.655 1.505.850 266.522 55.642 12.311 676 7.085.463

Subtotal 5.862 4.983 31.744 52.913 1.634.641 2.777.536 5.081.258 7.404.097 10.877.624 7.999.427 1.415.825 295.581 65.398 3.592 37.639.637

Bloco da Amendoeira S11 1.340 1.139 6.723 11.207 346.208 588.266 1.076.182 1.568.146 2.303.819 1.694.233 299.864 62.602 13.851 761 7.971.861
Bloco da Magra S12 4.608 3.917 23.122 38.541 1.190.645 2.023.110 3.701.101 5.393.016 7.923.074 5.826.645 1.031.262 215.296 47.635 2.617 27.416.063

Subtotal 5.948 5.056 29.845 49.747 1.536.852 2.611.376 4.777.283 6.961.162 10.226.892 7.520.878 1.331.126 277.899 61.486 3.377 35.387.924

Bloco  1 S13 484 412 2.430 4.051 125.152 212.654 389.032 566.873 832.813 612.453 108.398 22.630 5.007 275 2.881.768
Bloco  2 S14 1.900 1.615 9.530 15.886 490.762 833.890 1.525.528 2.222.905 3.265.749 2.401.639 425.068 88.741 19.634 1.079 11.300.410
Bloco  3 S15 1.412 1.200 7.084 11.808 364.787 619.835 1.133.934 1.652.299 2.427.451 1.785.153 315.956 65.962 14.594 802 8.399.664
Bloco  4 + 5 S16 4.198 3.568 21.062 35.108 1.084.604 1.842.929 3.371.476 4.912.708 7.217.435 5.307.717 939.417 196.122 43.392 2.384 24.974.353

Subtotal 7.994 6.795 40.107 66.853 2.065.305 3.509.308 6.419.969 9.354.784 13.743.448 10.106.961 1.788.839 373.455 82.628 4.539 47.556.196

24.887 21.154 128.652 214.446 6.624.928 11.256.888 20.593.486 30.007.561 44.085.182 32.420.336 5.738.101 1.197.942 265.048 14.559 152.547.128Totais

Saídas de água
Área beneficiada 

directamente (ha)
Volume Consumido (m

3
)

PEDRÓGÃO

SÃO MATIAS

SÃO PEDRO - BALEIZÃO

BALEIZÃO - QUINTOS
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9,36 m3 s-1, o que corresponde a aproximadamente 75% do caudal médio pedido pelos perímetros existentes a jusante de S. 

Pedro, no mês de ponta (12,44 m³ s-1). 

Quadro A5.3 – Caraterísticas das albufeiras e reservatórios. 

 
Quadro A5.3 – Resultados da determinação da capacidade de transporte. 

 
 

 
Figura A5.2 – Capacidade de armazenamento das albufeiras e dos reservatórios e capacidade de transporte dos 
adutores. 

Pedrógão 0,15 Reservatório a construir
Selmes 0,15 Barragem a construir

Peso 0,70 Barragem existente
Paço 1,20 Barragem existente

Qt. S. Pedro 0,30 Reservatório existente
S. Pedro 8,50 Barragem a construir

Cegonha 0,05 Reservatório a construir

Almeidas 0,50 Barragem a construir

Amendoeira + Magra 1,86 Barragens a construir

Estácio 0,10 Reservatório a construir
Total 13,51 -

Infraestruturas
Albufeira / 

reservatório
Cap útil (hm³)

Parcelas Total

S15 - Estácio 0.10 0.10 24.97 7.22 3.23 2.66

Magra - S15 0.10 0.10 74.97 21.67 9.71 9.09

Amendoeira - Magra 0,10+1,50 1.60 74.97 21.67 9.71 8.21

S.Pedro - Amendoeira 0,10+1,50 1.60 82.94 23.97 10.74 8.21
S8 - Almeidas 0.50 0.50 14.17 4.10 1.84 1.31

S7 - S8 0.50 0.50 22.65 6.54 2.93 2.45

Cegonha - S7 0,05+0,50 0.55 23.75 6.86 3.08 2.59

S.Pedro - Cegonha 0,05+0,50 0.55 37.64 10.88 4.87 4.41

Qta S.Pedro - S.Pedro 0,10+1,50+0,05+0,50+8,50 10.65 120.58 34.85 15.61 9.36

S4 - Qta S.Pedro 0,10+1,50+0,05+0,50+8,50+0,30 10.95 122.17 35.31 15.82 9.49

Deriv. Selmes - S4 0,10+1,50+0,05+0,50+8,50+0,30 10.95 124.50 35.98 16.12 9.79

S18 - Selmes 0.15 0.15 9.61 2.78 1.24 1.33

Deriv. Paço - S18 0.15 0.15 11.48 3.32 1.49 1.33

Deriv. Paço - S17 1.20 1.20 1.38 0.40 0.18 0.17

Deriv. Selmes - Deriv. Paço 0,15+1,20 1.35 12.86 3.72 1.67 1.50

R.Pedrógão - Deriv. Selmes 0,10+1,50+0,05+0,50+8,50+0,30+0,15+1,20 12.30 137.36 39.70 17.79 11.29

R.Pedrógão - peso 0.70 0.70 2.26 0.65 0.29 0.10

Pedrógão - R.Pedrógão 0,10+1,50+0,05+0,50+8,50+0,30+0,15+1,20+0,70+0,15 13.15 152.55 44.09 19.75 12.50

Q aduzido (m3s-1)
Capacidade útil (hm3)

Trecho da rede primária de adução
Pedido do mês 

de ponta (m3s-1)

Pedido anual 

(hm3)

Pedido do mês 

de ponta (hm3)
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Na Figura A5.3, pode observar-se os resultados da simulação da exploração da albufeira de S. Pedro. Considerou-se uma 

capacidade útil de armazenamento de 8,5 hm³. Num ano seco, e com uma disponibilidade máxima de adução de 9,36 m³ s-1, 

verifica-se que a albufeira permanece cheia até ao início do mês de julho, esvaziando-se quase totalmente no decurso deste 

mês, mantendo apenas uma capacidade residual que é utilizada no decurso do mês de agosto. 

Pode verificar-se que a capacidade de adução é ligeiramente inferior ao pedido médio nos meses de junho (10,96 m³ s-1) e 

agosto (11,46 m³ s-1). O pedido médio no mês de julho (15,59 m³ s-1) é francamente superior à capacidade de transporte, pelo 

que o défice (6,23 m³ s-1) deverá ser fornecido pela albufeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.3 – Simulação da exploração da albufeira de S. Pedro em ano seco, para capacidade de adução 9,36  m³ s-1. 

O sistema de adução funciona a plena capacidade durante a totalidade dos meses de junho, julho e agosto. A operação a 

plena carga em setembro não será, em princípio, realista, uma vez que, em princípio, não se deverá preencher a albufeira 

antes do Inverno, de modo a evitar eventuais descargas, no caso de ocorrência de um ano húmido. 

6 - CONCLUSÕES 

O estudo desenvolvido para o sub-sistema de Pedrógão permitiu obter uma solução otimizada com um equilíbrio entre o 

volume útil a armazenar nas barragens/reservatórios e a capacidade de transporte da rede primária de adução. Determinou-se 

que o sub-sistema terá consumos anuais de água elevados que, em ano médio, podem atingir os 136 hm3 e, em ano seco, os 

152 hm3. Para o mês de maior consumo (julho), os consumos são de 39 hm3, em ano médio, e 44 hm3, em ano seco. 

Em relação aos resultados de otimização da capacidade de transporte e de armazenamento, pode-se referir que: a capacidade 

útil do sistema, incluindo as albufeiras particulares do Peso, Paço e Quinta de S. Pedro, é de aproximadamente 13,51 hm3; o 

principal e maior armazenamento do sub-sistema está localizado na albufeira de S. Pedro, com 8,5 hm3; os principais trechos 

da rede primária de Pedrógão são o trecho inicial do sub-sistema, que faz a ligação entre a EE principal e o reservatório de 

Pedrógão, e o trecho que faz a ligação entre este reservatório e a albufeira de S. Pedro. Nestes trechos, o caudal a aduzir varia 

entre 12,50 m3 s-1 e 9,36 m3 s-1, o caudal máximo a transportar corresponde a cerca de 75 % do caudal médio pedido no mês 

de ponta; e as albufeiras permanecem cheias até ao início do mês de julho, esvaziando-se quase totalmente, no decurso deste 

mês, mantendo apenas uma capacidade residual que é utilizada no decurso do mês de agosto. 

Tendo em consideração a dimensão das infra-estruturas projetadas para o sub-sistema de Pedrógão, verificou-se que a 

metodologia aplicada para a otimização das capacidades de transporte e de armazenamento do circuito hidráulico primário 

permitiu obter bons resultados. 
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ANEXO 6 - SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PRINCIPAL DE PEDRÓGÃO 

1 - LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
A estação elevatória principal de Pedrógão faz parte do eixo principal do circuito hidráulico primário do sub-sistema de 
Pedrógão. Permite o transporte de água desde a albufeira, criada pela barragem de Pedrógão - com o pleno armazenamento à 
cota (84,80) - até ao reservatório - com o plano máximo à cota (156,00). 

A estação fica implantada numa plataforma sensivelmente à cota (81,0), ao abrigo da máxima cheia a jusante – cota (80,04) 
(ver Figura 3.9 do Relatório). Entre a estação e o reservatório, desenvolve-se a conduta elevatória, com 2,5 m de diâmetro e 
cerca de 2.750 m de comprimento. 

A estação é formada por um edifício principal, com dimensões em planta de 40,7 m x 19,5 m e altura de 18,0 m, pela sub-
estação de 60 kV, que ocupa uma área de 24,0 m x 24,0 m, e pela plataforma dos reservatórios hidropneumáticos, com 30,4 m 
x 9,2 m (ver Foto 1 do Anexo 3.6). 

2 - CAUDAL E DESNÍVEL 
O sistema de bombagem tem capacidade para elevar um caudal máximo de 12,5 m3/s, sujeito aos seguintes níveis de água a 
montante e a jusante: 

 Níveis na albufeira de Pedrógão: NmE - (79,00); NPA - (84,80); NMC - (91,80); 

 Níveis no reservatório de Pedrógão: nível máximo - (156,00); nível mínimo - (153,00); cota da soleira da estrutura de 
descarga - (153,80). 

A altura geométrica de elevação varia, assim, entre os seguintes valores: altura geométrica máxima - 77,0 m; altura geométrica 
média - 72,6 m; altura geométrica mínima - 69,0 m; e altura geométrica mínima excecional - 62,0 m. 

3 - CONDUTA ELEVATÓRIA 
Tendo em conta os diâmetros e as pressões envolvidas, a opção recaiu em tubagem de betão com alma de aço, que se 
considera tecnicamente adequada e economicamente competitiva face a outros materiais. Para a seleção do diâmetro mais 
apropriado, procedeu-se a uma análise técnico-económica que envolveu a estimativa dos custos de investimento inicial para 
vários diâmetros, assim como os encargos de exploração e de manutenção. 

Os pressupostos assumidos foram os seguintes: 1) Analisaram-se diâmetros entre 1,800 m e 3,250 m; 2) Nos custos de 
investimento foram considerados os preços da tubagem de um fornecedor consultado e preços unitários de instalação de 
conduta em vala, em trabalhos similares; 3) Para contabilização dos custos energéticos, foi considerada a bombagem dos 
volumes de água necessários para satisfazer os consumos mensais, em ano médio. Durante os primeiros anos, os volumes 
consumidos não atingirão previsivelmente estes valores, no entanto, visto que a análise é efetuada para um espaço de tempo 
alargado, optou-se, por simplificação, por considerar aqueles volumes médios durante todo o período; 4) As perdas de carga 
são as resultantes da fórmula de Manning-Strickler, com um coeficiente Ks de 90 m1/3/s, acrescidas de 10% para ter em conta 
as perdas localizadas. Nestes cálculos considerou-se uma altura geométrica média de 72,6 m. 

Na determinação dos custos anuais de manutenção, assumiu-se que estes correspondem a uma percentagem de 2% do 
investimento inicial. O custo total atualizado da conduta, para cada diâmetro, foi calculado para um período de vida útil de 50 
anos, utilizando uma taxa de atualização de 4%. 

Na Figura A6.1, são apresentados os valores dos custos obtidos para cada diâmetro da conduta e estão representadas 
graficamente as curvas de evolução dos custos, em função do diâmetro da conduta. 

A análise efetuada permitiu concluir que o diâmetro 2,500 m (ver Fotos 6, 7 e 14 do Anexo 3.6) se revela globalmente mais 
vantajoso, ainda que com uma diferença pouco significativa para o 2,150 m (+1,98%) e o 2,800 m (+0,73%).  
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Figura A6.1 – Dimensionamento económico da conduta 

4 - GRUPOS ELETROBOMBA, ASPIRAÇÃO E COMPRESSÃO 
A estação é equipada com 6 grupos eletrobomba, com caudal unitário de 2,083 m3/s, altura de elevação de 80 m e potência 
nominal unitária de 2000 kW. Este número de unidades de bombagem resultou de uma análise comparativa que englobou 
soluções entre 3 e 6 grupos e que evidenciou as vantagens desta opção: 1) custos de investimento dos equipamentos mais 
reduzidos; 2) maior predisposição para o faseamento da instalação (3 grupos na primeira fase e outros 3 na segunda); 3) 
possibilidade de montagem vertical dos grupos, reduzindo a área ocupada e a volumetria do edifício1; 4) maior número de 
fabricantes com capacidade de resposta. 

As bombas são do tipo monocelular, com voluta bipartida axialmente e impulsor radial de dupla entrada, com eixo vertical. 
Trabalham à velocidade nominal de 750 r.p.m., possuem impulsor com diâmetro de 1050 mm, entrada e saída em linha com 
diâmetros de 900 mm e 800 mm, respetivamente, e com o eixo posicionado à cota (75,50). Os motores de acionamento são 
elétricos, trifásicos, com rotor em curto-circuito, com potência unitária de 2000 kW, alimentados a 11 kV. Dada a sua dimensão, 
são montados sobre uma laje superior de betão armado, 3,0 m acima da bomba (ver Foto 2 do Anexo 3.6). A Figura 3.16 do 
Relatório mostra um corte transversal do edifício. 

5 - CURVAS DE FUNCIONAMENTO 

Para a construção das curvas caraterísticas da instalação, foram consideradas as alturas geométricas e as perdas de carga no 
circuito hidráulico, estimadas através das expressões: h = 0,369 x Q2, para um grupo em serviço; h = 0,136 x Q2, para dois 
grupos em serviço; h = 0,085 x Q2, para três grupos em serviço; h = 0,065 x Q2, para quatro grupos em serviço; h = 0,055 
x Q2, para cinco grupos em serviço; e h = 0,050 x Q2, para seis grupos em serviço. 

A altura de elevação nominal das bombas foi fixada considerando a altura geométrica média entre a albufeira de Pedrógão e o 
reservatório e as perdas de carga no circuito hidráulico para o caudal máximo (H = 72,6 + 7,8 = 80,4 m → H = 80 m). 

A Figura A6.2 mostra as curvas caraterísticas da instalação para um, dois, três, quatro, cinco e seis grupos em paralelo, e as 
curvas de funcionamento das bombas de um fabricante selecionado. 

                                                   
1 Condicionante importante, pois a EE localiza-se na base de uma encosta com reduzido espaço lateral para a sua construção (ver Foto 3 do Anexo 3.6). 

Diâmetro Investimento Custo anual Custo anual Custo total
(m) inicial de energia de manutenção actualizado

1,800 3.884.267 € 3.609.721 € 77.685 € 83.097.806 €
2,000 4.634.354 € 3.249.996 € 92.687 € 76.442.489 €
2,150 5.110.331 € 3.097.321 € 102.207 € 73.843.167 €
2,500 6.799.486 € 2.918.052 € 135.990 € 72.406.973 €
2,800 8.156.721 € 2.852.225 € 163.134 € 72.933.232 €
3,000 9.588.567 € 2.827.815 € 191.771 € 74.455.874 €
3,250 11.296.152 € 2.808.745 € 225.923 € 76.487.460 €
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Figura A6.2 – Curvas de funcionamento do sistema elevatório 

6 - CONDIÇÕES DE PRESSÃO NA ASPIRAÇÃO 

As bombas foram posicionadas com a linha de centro do impulsor à cota (75,50), de modo a garantir uma pressão adequada 
na aspiração (ver Fotos 4, 19 e 25 do Anexo 3.6).  
O estudo das condições de pressão na aspiração contemplou três cenários distintos, representados na Figura A6.3, no que 
respeita ao nível de água a montante – NmE, nível médio e NPA. Para cada um destes casos, foi avaliada a margem de 
segurança S do NPSH nos dois estados extremos do reservatório de jusante – cheio (ponto A da Figura A6.3) e vazio (ponto B) 
- sendo: S = NPSHdisp – NPSHreq ≈ (hatm – hv – ∆hasp + Z) – NPSHreq (1), em que: hatm – pressão atmosférica em m.c.a.; 
hv – pressão de vapor da água; ∆hasp – perda de carga na aspiração; Z – carga estática em relação à linha de centro do 
impulsor. 
Foi considerado o funcionamento de apenas um grupo eletrobomba, o que conduz às condições mais gravosas – o efeito 
favorável de uma menor perda de carga na aspiração é superado pelo efeito desfavorável de um maior NPSH requerido pela 
bomba, em pontos de maior caudal. A margem de segurança mínima obtida é de aproximadamente 1,7 m que, como seria de 
esperar, se verifica no seguinte cenário: nível mínimo de exploração (NmE) na albufeira do Pedrógão; nível mínimo (NmE) no 
reservatório de jusante; apenas um grupo em serviço. A Figura A6.3 mostra, graficamente, o estudo efetuado. 

Figura A6.3 – Curvas de NPSH requerido e NPSH disponível, para três situações de nível de água na aspiração: 1) NmE 
(79,00); 2) nível médio; 3) NPA (84,80). 
 
 

50

60

70

80

90

100

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0

Q (m3/s)

H (
m)

Q = 12,5 m3/s
H = 80,0 m

1 grupo 2 grupos 3 grupos 4 grupos 5 grupos 6 grupos



Anexo 6.4 

 

7 - SISTEMA DE REGULAÇÃO DOS GRUPOS 
O funcionamento dos grupos eletrobomba é comandado automaticamente em função dos níveis de água medidos no 
reservatório. Por intermédio de uma medição contínua do seu nível, associa-se a cada grupo um nível de arranque e um nível 
de paragem. Os níveis de arranque serão escalonados na parte inferior da altura útil de funcionamento e os níveis de paragem 
na parte superior. 

O volume mínimo é definido, de forma a garantir as condições principais: i) o volume de água compreendido entre o nível de 
arranque e o nível de paragem da mesma bomba é suficiente para garantir que não se ultrapassa um determinado número de 
arranques por hora; ii) os níveis consecutivos de arranque e os níveis consecutivos de paragem estão suficientemente 
distanciados entre si, de modo a evitar manobras intempestivas dos grupos; iii) o volume de segurança alta é suficiente para 
evitar a perda de água pelo descarregador de superfície do reservatório; iv) o volume de segurança baixa é suficiente para 
evitar o esvaziamento do reservatório. 

Volume de regulação - O volume mínimo necessário entre a ordem de arranque e a ordem de paragem da mesma bomba é 
dado: VR= (T x Qu) / 4, em que: T – tempo entre arranques consecutivos do mesmo grupo (3600 s, correspondente a 
1 arranque/h); Qu – caudal de um grupo (2,083 m3/s). 

Volumes de escalonamento das ordens - Os volumes de água que separam as ordens de arranque consecutivas e as 
ordens de paragem consecutivas dos vários grupos são dados, respetivamente, por: 

autaui-1-iarr_ TQ1inQTQV )(
2
1

 

 putpu1-i-par_i TQ1inQTQV )(   

em que: Varr_(i-1)-1 – volume compreendido entre o nível de arranque do grupo (i-1) e o nível de arranque do grupo i, variando 
i entre 1 e n; Vpar_1-(i-1) – volume compreendido entre o nível de paragem do grupo i e o nível de paragem do grupo (i-1), 
variando i entre 1 e n; n – número máximo de grupos (6); Ta – tempo que um grupo demora a atingir o caudal máximo (200 s);  
Tp – tempo de anulação do caudal máximo de um grupo (200 s); Qt – caudal total (12,5 m3/s). 

Estas expressões têm em conta o volume de encaixe necessário para a paragem ou para o arranque de cada grupo e, ainda, 
um acréscimo de volume suficiente para prevenir manobras intempestivas, na sequência de uma variação instantânea 
significativa do consumo de água do reservatório.  

Volumes de segurança - Os volumes de segurança baixa e alta são dados, respetivamente, por: Vseg_baixa = ½.Qu.Ta e Vseg_baixa 
= Qu. Tp 

De acordo com a metodologia seguida, o reservatório necessita de um volume de 16.250 m3. Dada a importância deste, 
localizado à cabeça do circuito hidráulico primário do sub-sistema de Pedrógão, optou-se por dotá-lo de uma capacidade de 
armazenamento muito superior à estritamente necessária, constituindo-o assim como ponto de reserva de água. 

8 - ESTUDO DOS REGIMES TRANSITÓRIOS HIDRÁULICOS  

Para o estudo do comportamento deste sistema em regime transitório, procedeu-se à sua modelação em computador, 
utilizando o programa ERTEP, desenvolvido pela COBA, que recorre ao método das caraterísticas para a modelação de 
escoamentos variáveis. Para sistemas de bombagem deste tipo, a situação mais desfavorável, no que respeita ao 
comportamento em regime transitório, é geralmente a saída de serviço não programada e simultânea dos grupos eletrobomba, 
quando estes se encontram a funcionar à sua máxima capacidade. 

Como dispositivo de proteção, foi previsto um sistema de 6 reservatórios hidropneumáticos, com volume de 120 m3 cada um. 
Estes contêm água e ar em pressão, permitindo a entrada ou a saída de água, em função da pressão que se verifica na secção 
de conduta a que estão ligados, atenuando assim a variação das pressões na instalação durante a ocorrência dos regimes 
transitórios. 
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As simulações efetuadas visaram a verificação dos seguintes aspetos principais: volume de ar máximo atingido no interior dos 
reservatórios hidropneumáticos; pressões máximas e mínimas na EE; pressões máximas e mínimas ao longo da conduta 
elevatória. 

As condições iniciais consideradas são as seguintes: volume de ar inicial - 396 m3; cota piezométrica inicial – (160,2).  

Na Figura A6.4 estão representadas as envolventes das cotas piezométricas máximas e mínimas ao longo do sistema. 

Os principais resultados obtidos são os seguintes: 1) Na estação elevatória: pressão máxima – (118,2); pressão mínima – 
(46,3); 2) Na conduta: pressão máxima – (116,8); pressão mínima - 0,3 m; 3) Nos reservatórios hidropneumáticos: caudal 
máximo de saída - 12,5 m3/s; caudal máximo de entrada - 9,2 m3/s; volume de ar máximo - 597 m3. 

Os reservatórios hidropneumáticos são cilíndricos, com eixo vertical, diâmetro de 4,0 m e altura de cerca de 10 m (ver Foto 1 
do Anexo 3.6). São equipados com um sistema de ar comprimido que faz o controlo do volume de ar no seu interior. 

O quadro inserido na Figura A6.4 mostra a variação do nível de água e do volume de ar com a cota piezométrica nos 
reservatórios hidropneumáticos, assumindo um comportamento segundo a lei: P1 x V1 = P2 x V2. 

O sistema de ar comprimido promove a entrada e a saída de ar dos reservatórios, consoante o nível de água se torna superior 
ou inferior ao nível esperado. 

 

Figura A6.4 – 1) Regime transitório. Envolventes das piezométricas máximas e mínimas. 2) Níveis, volumes e pressões 
nos reservatórios hidropneumáticos 
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Volume 
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relativa do ar

(m) (m) (m3) (m.c.a.)
Alarme alto --- 4,90 350,55 ---

161,2 4,34 392,77 74,3
160,2 4,29 396,84 73,4
159,0 4,21 402,57 72,2
158,0 4,15 407,10 71,3
157,0 4,09 411,62 70,4
156,0 4,03 416,15 69,5
155,0 3,96 421,42 68,5
153,8 3,88 427,45 67,4

Alarme baixo --- 3,25 474,96 ---

1) 2) 
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