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SIGLAS
EFMA

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

NPA

Nível de Pleno Armazenamento

NME

Nível Mínimo de Exploração

NMC

Nível de Máxima Cheia

VMR

Valor Máximo Recomendado

VMA

Valor Máximo Admitido

A.H.

Ano Hidrológico

C. Fec.

Coliformes Fecais

E.E.

Estação Elevatória
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1. Introdução
O presente trabalho pretende compilar informação associada às albufeiras pertencentes ao Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), referindo as caraterísticas principais quer da barragem, quer da massa
de água. São ainda referidos os principais resultados em termos de monitorização ambiental, com enfoque na
qualidade da água para rega, sinalização da albufeira e utilizações secundárias permitidas. Nesta primeira fase
do trabalho foram selecionadas 16 albufeiras: Alqueva, Pedrogão, Álamos I, II e III, Cinco Reis, Loureiro,
Penedrão, Pisão, São Pedro, Amoreira, Brinches, Caliços, Laje, Pias e Serpa. Estas albufeiras encontram-se
agrupadas em três subsistemas de rega: Alqueva, Pedrogão e Ardila, de acordo com a principal origem de
água.
Posteriormente este documento será atualizado por forma a incluir as restantes albufeiras integradas no EFMA,
como é o caso das albufeiras de Furta-Galinhas, Magra e Almeidas.
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2. Enquadramento Territorial
Localizado no Alentejo, o EFMA tem influencia direta nos concelhos abrangidos pelas novas albufeiras e
naqueles que beneficiam com a instalação dos perímetros de rega ou são servidos pelo reforço do
abastecimento público. O EFMA é um projeto centrado na barragem de Alqueva, a maior reserva estratégica de
água da Europa. A partir de Alqueva, interligam-se barragens garantindo a disponibilidade de água a uma
área aproximada de 10 000 km2, divididos pelos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, abrangendo um
total de 20 concelhos.

Figura 1 – Enquadramento das albufeiras nos concelhos do EFMA.

O Sistema Global de Rega de Alqueva beneficia uma área com cerca de 120 000 hectares. É constituído por um
total de 69 barragens, reservatórios e açudes, 382 km de rede primária, 1 620 km de extensão de condutas na
rede secundária, 47 estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas e 1 central fotovoltaica.
O Sistema Global de Rega do EFMA divide-se em três subsistemas, de acordo com as diferentes origens de
água: Alqueva, Pedrógão e Ardila, com base nas duas albufeiras principais Alqueva e Pedrógão.
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A albufeira de Alqueva é a origem de água do subsistema de Alqueva que se desenvolve a partir da Estação
Elevatória dos Álamos. Esta estação elevatória permite elevar a água para as albufeiras dos Álamos, as quais
garantem a distribuição de água a todo o subsistema de Alqueva, nomeadamente aos Aproveitamentos
Hidroagrícolas do Monte Novo, Loureiro-Alvito, Vale do Gaio, Alvito-Pisão, Pisão, Alfundão, Ferreira e Valbom,
Beringel-Beja, Cinco Reis-Trindade, Ervidel, Aljustrel e Bloco de Rega Roxo-Sado (Rio de Moinhos).
O subsistema de Alqueva abrange uma área total regada de cerca de 64 500 ha.
O subsistema do Ardila, com início na estação Elevatória de Pedrógão/margem Esquerda, é composto por um
conjunto de 15 barragens ou reservatórios, entre as quais as barragens da Amoreira, Brinches, Caliços, Pias e
Serpa.
Com origem de água na albufeira de Pedrógão, o subsistema do Ardila, compreende os Aproveitamentos
Hidroagrícolas da Orada-Amoreira, de Brinches, de Brinches-Enxoé, de Serpa, de Caliços-Machados, de
Caliços-Moura e de Pias localizados na margem esquerda do Guadiana nos concelhos de Moura, Beja e Serpa.
Este subsistema abrange uma área total regada de 30 500 ha.
O subsistema de Pedrógão, com início na Estação Elevatória de Pedrógão/Margem Direita, compreende um
total de 9 barragens ou reservatórios, entre as quais a barragem de São Pedro, 3 estações elevatórias, mais
de 42 km de extensão de rede primária e aduções a desenvolverem-se na região a Este de Beja, na margem
direita do Rio Guadiana. O subsistema de Pedrógão compreende os Aproveitamentos Hidroagrícolas de
Pedrógão, São Matias, São Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos.
O subsistema de Pedrógão abrange uma área total regada de 24 500 ha.
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Figura 2 – Localização das albufeiras do EFMA.

-6-

3. Organização do documento
O Sistema Global de Rega de Alqueva divide-se em três subsistemas, de acordo com as diferentes origens de
água, nomeadamente, Alqueva, Ardila e Pedrógão, sendo as albufeiras de Alqueva e Pedrogão as principais
albufeiras do sistema.
O presente documento apresenta informação organizada em 14 fichas, uma ficha por albufeira, às quais
corresponde uma cor de acordo com a divisão por subsistema de rega. No caso das albufeiras dos Álamos I, II
e III optou-se por agrupá-las apenas numa ficha. A ficha de cada albufeira faz referência às caraterísticas da
barragem, da massa de água, e contem informação relevante sobre os principais resultados da monitorização
(Biologia e Água) efetuada pela EDIA, para além da classificação e das condicionantes relacionadas com os
usos secundários das albufeiras.
As albufeiras apresentam-se assim agrupadas num sistema de cores, por subsistema de rega, de acordo com
a seguinte figura:

Alqueva - Pedrogão
• Alqueva
• Pedrogão

Subsistema de
Alqueva
• Álamos I, II e III
• Loureiro
• Pisão
• Penedrão
• Cinco Reis

Subsistema do Ardila
• Brinches
• Amoreira
• Caliços
• Pias
• Serpa
• Laje

Subsistema de Pedrógão
• São Pedro

Figura 3 – Albufeiras agrupadas por subsistema de rega.

São ainda referidos os usos principais das albufeiras do EFMA, bem como referência à existência de Plano de
Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas.
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Alqueva-Pedrogão
• Alqueva
• Pedrogão

Subsistema de
Alqueva
• Álamos I, II, III
• Loureiro
• Pisão
• Penedrão
• Cinco Reis
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Subsistema do
Ardila
• Brinches
• Amoreira
• Caliços
• Pias
• Serpa
• Laje

Subsistema de
Pedrogão

• São Pedro
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Alqueva-Pedrogão

• Alqueva
• Pedrogão
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Albufeira de Alqueva
Localização
Distrito

Beja/ Évora

Concelho

Portel/ Moura

Freguesia

Alqueva/ S. João Baptista

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Rio Guadiana

Caraterísticas da Albufeira

Caraterísticas da Barragem
Betão, abóboda de dupla
curvatura

Tipo
Altura

96 m

Cota do coroamento

154

Comprimento do
Coroamento

458 m

Grande Barragem – Classe I

Utilizações

Rega

NPA

Cota (152)

NmE

Cota (130)

NMC

Cota (153)

Volume total:

4 150 hm3

Volume útil:

3 150 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

25 000 ha

Eletricidade
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Albufeira de Alqueva
Rega
A albufeira de Alqueva é a origem de água que abastece todo o subsistema de Alqueva, o qual inclui as albufeiras dos
Álamos, Loureiro, Alvito, Odivelas, Vale do Gaio, Pisão, Cinco Reis, Penedrão e Roxo.
A área total regada pelo subsistema de Alqueva é de cerca de 64 000ha.

Eletricidade
A Central Hidroelétrica de Alqueva tem uma potência total instalada de 520MW.

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Alqueva tem plano de ordenamento de albufeiras de águas públicas aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 94/20016, de 4 de agosto – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão
(POAAP). O POAAP estabelece o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais na área de intervenção, fixando
os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território e aplica-se à área de intervenção
constituída pelos planos de água, ilhas e zonas de proteção com a largura de 500m contada a partir do nível de pleno
armazenamento das albufeiras – 152m no caso de Alqueva– medidas na horizontal.

Designação
albufeira

Albufeira de
Alqueva

Usos principais

• Rega;
• Abastecimento
público;
• Eletricidade.

Classificação
albufeira

Protegida

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Aquicultura e piscicultura;
• Rejeição de efluentes não tratados
no plano de água e linhas de água
afluentes à albufeira;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Abeberamento direto de gado e
pastoreio na faixa interníveis;
• Caça;
• Navegação de recreio com motas
de água;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Alqueva

Monitorização Ambiental
Biologia

Rega

Fauna
Flora
Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Fauna
Avifauna
Objetivo

Acompanhar a evolução da avifauna na albufeira de Alqueva e sua envolvente.

Metodologia

Pontos de observação; Prospeção de colónias.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Galeirão, Pato-real; Pato-bico-vermelho; Gaivina-de-bico-preto; Garça-vermelha;
Corvo-marinho; Goraz; Pernilongo; Perna-verde.

Garça Real

Curiosidades:

Na albufeira de Alqueva foram identificadas zonas de elevada biodiversidade. Algumas ilhas
apresentam colónias de aves com elevado estatuto de conservação.

Quirópteros arborícolas
Objetivo

Acompanhar a evolução da ocupação das caixas-abrigo para morcegos arborícolas.

Metodologia

Inspeção das caixas-abrigo; recolha de informação sobre o estado de conservação da caixa e sua ocupação;
interior da caixa quando ocupada.

Periodicidade

Época de invernada e reprodução.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Morcego-anão, Morcego-pigmeu, Morcego-arborícola (Nyctalus spp.), Morcego-hortelão
(Eptesicus spp.)
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Albufeira de Alqueva

Pipistrellus spp.

Quirópteros cavernícolas
Objetivo

Acompanhar a evolução da ocupação dos abrigos de importância nacional existentes na
área envolvente de Alqueva (Abrigo de Alqueva e Abrigo dos Mocissos).

Metodologia

Contagem dos indivíduos das várias espécies que se encontram nos abrigos.

Periodicidade

Época de invernada, reprodução e migração.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Morcego-de-ferradura-grande; Morcego-de-ferradura-mourisco; Morcego-de-peluche;
Morcego-rato-grande.

Morcego-de-ferradura-grande

Curiosidades:

A monitorização é realizada em estreita articulação com o ICNF.
O abrigo de Alqueva foi construído como medida de mitigação da construção da barragem de
Alqueva. Este foi o primeiro abrigo artificial na Europa onde se registou reprodução de morcegos.

Flora
Objetivo

Acompanhamento dos núcleos de Narcissus cavanillesii e avaliação da evolução da flora e
vegetação nas ilhas da albufeira de Alqueva.

Metodologia

Verificação dos núcleos transplantados de Narcissus cavanillesii e inventariação da flora
através de transectos e de quadrados.

Periodicidade

Anual e sem periodicidade definida.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Narcissus cavanillesii, Narcissus serotinus;
Azinheira; Oliveira; Cistus ladanifer (Esteva); Cistus salvifolius; Lavandula pedunculata.
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Albufeira de Alqueva

Narcissus cavanillesii

O Narcissus cavanillesii é uma espécie que só existe no sul da Península Ibérica e norte de África. Em Portugal apenas
se conhecem duas populações, ambas na área de influência da albufeira de Alqueva.

Espécies Exóticas Invasoras
Mexilhão-Zebra
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra na albufeira.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e condutas
de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a rápida
propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.

Jacinto-de-Água
Objetivo

Prevenção e avaliação da presença de jacinto-de-água na albufeira.

Metodologia

Instalação de barreiras de contenção e recolha/limpeza periódica de exemplares encontrados nos
troços de controlo definidos.

Periodicidade

Visitas semanais para recolha/limpeza dos troços de controlo.

Jacinto-de-Água
Eichhornia crassipes

É uma das espécies invasoras mais preocupantes e ameaçadora, pois trata-se de uma espécie exótica invasora com
elevada capacidade de propagação e consequentemente com elevada capacidade de degradação da qualidade da água.
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Albufeira de Alqueva
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em vigor,
face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos ambientais da
responsabilidade da EDIA.

Designação da
Estação

Ponto de amostragem

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

Alqueva-captação

março 2003

Sr.ª da Ajuda

novembro 2009

mensal
4 x por ano
(nov, jan, mar e mai)
6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul, ago)
6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul, ago)
3 x por ano
(nov, mar, jul)
6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul, ago)

Lucefécit

Albufeira de Alqueva

Alqueva-Mourão

Objetivo

Avaliação da
qualidade da água
para rega

Alcarrache

maio 2005
março 2003
maio 2005
maio 2005

Alqueva-Montante

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Alqueva-Captação – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

2014/2015 *

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

pH

2015/2016 *

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade fotossintética das algas.

- 16 -

Albufeira de Alqueva
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA, onde
se incluem as barragens, tem como objetivo a promoção da
segurança das infraestruturas, através da delimitação das
zonas de proteção ou interdição, com utilização de boias no
plano de água, placares na margem ou ainda placares junto
aos acessos às áreas em causa.
Na albufeira de Alqueva foi instalada pela EDIA a sinalização
de proteção e segurança, nomeadamente através da
instalação de boias no plano de água, ao longo da linha
imaginária definida como limite da zona de proteção da
barragem e dos órgãos de segurança e utilização da
albufeira, junto ao coroamento da Barragem de Alqueva e
junto da Estação Elevatória dos Álamos.
Esta sinalização pretende identificar o limite da zona de
proteção da barragem e dos órgãos de segurança de modo a
promover a inexistência de conflitos entre as utilizações
principais e utilizações secundárias na albufeira.
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Data da instalação

2004

Número de boias:
Barragem de Alqueva

162

E. E. dos Álamos

12

Número de placares

6

Albufeira de Pedrogão
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Vidigueira/ Serpa

Freguesia

Pedrogão/ Pias

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Rio Guadiana

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

NPA

Cota (84,8)

Betão, perfil de gravidade

Altura

49 m

NmE

Cota (79)

Cota do coroamento

93 m

NMC

Cota (91,8)

Comprimento do
Coroamento

450 m

Grande Barragem – Classe I

Utilizações

Rega

Volume total:

106 hm3

Volume útil:

54 hm3

Área ocupada pelo plano
de água
Eletricidade
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1 140 ha

Albufeira de Pedrogão
Rega
A albufeira de Pedrogão constitui a origem de água que abastece todo o subsistema de Pedrogão e o subsistema do
Ardila. A captação do Pedrógão (margem esquerda) aduz água a todo o subsistema Ardila, o qual incluí as albufeiras
de Brinches, Serpa, Enxoé, Laje, Amoreira, Pias, Caliços e Furta Galinhas. São beneficiados os blocos Várzea, Charneca,
Contendinha e Magoito. A captação de Pedrogão (margem direita), aduz água a todo o subsistema de Pedrogão, que
inclui a albufeira de S. Pedro, e beneficia o perímetro de Pedrogão. A área total regada diretamente a partir da albufeira
de Pedrogão é de cerca de 15 995 ha.
Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Pedrogão

Pedrogão1, Pedrogão2, Pedrogão3, Selmes1,
Selmes2, Selmes3, Selmes4, selmes5, Qta. São Pedro

Pedrogão

13 269 ha

Ano de início
da exploração
2013/ 2014

Brinches

Magoito, Várzea, Charneca, Contendinha

Ardila

2 726 ha

2010

Eletricidade
A Central Mini-Hídrica de Pedrogão tem uma potência instalada de 10MW.

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Pedrogão tem plano de ordenamento de albufeiras de águas públicas aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 94/20016, de 4 de agosto – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão
(POAAP). O POAAP estabelece o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais na área de intervenção, fixando
os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território e aplica-se à área de intervenção
constituída pelos planos de água, ilhas e zonas de proteção com a largura de 500m contada a partir do nível de pleno
armazenamento das albufeiras – 84,8m no caso de Pedrogão – medidas na horizontal.

Designação
albufeira

Albufeira de
Pedrogão

Usos principais

• Rega;
• Eletricidade.

Classificação
albufeira

Protegida

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Aquicultura e piscicultura;
• Rejeição de efluentes não tratados
no plano de água e linhas de água
afluentes à albufeira;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Abeberamento direto de gado e
pastoreio na faixa interníveis;
• Caça;
• Navegação de recreio com motas
de água;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Pedrogão
Monitorização Ambiental
Fauna

Biologia

Espécies Exóticas
Invasoras
Dispositivo de
Passagem para Peixes

Rega

Água

Caudal ecológico

Fauna
Avifauna
Objetivo

Acompanhar a evolução da avifauna na albufeira de Alqueva e sua envolvente.

Metodologia

Pontos de observação. Prospeção de colónias.

Periodicidade

Época da Reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Garça-real; Mergulhão-de-crista; Cegonha; Pato-real; Frisada.

Garça-real

Quirópteros arborícolas
Objetivo

Acompanhar a evolução da ocupação das caixas-abrigo para morcegos arborícolas.

Metodologia

Inspeção das caixas-abrigo; recolha de informação sobre o estado de conservação da caixa e sua ocupação;
interior da caixa quando ocupada.

Periodicidade

Época de invernada e reprodução.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Até ao momento nunca foram identificados morcegos.
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Albufeira de Pedrogão

Quirópteros cavernícolas
Objetivo

Acompanhar a evolução da ocupação do abrigo de importância nacional de Pedrógão,
existente na envolvente da albufeira de Pedrógão.

Metodologia

Contagem dos indivíduos das várias espécies que se encontram nos abrigos.

Periodicidade

Época de invernada, reprodução e migração.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Morcego-de-ferradura-grande;
ferradura-mediterrânico.

Morcego-de-ferradura-pequeno;

Morcego-de-

Morcego-de-ferradura-grande

Curiosidades:

A monitorização é realizada em estreita articulação com o ICNF.
O abrigo de Pedrógão foi construído como medida de mitigação da construção da barragem de
Pedrógão. O abrigo de Pedrógão foi protegido com gradeamento adequado, de forma a reduzir a
sua perturbação.

Espécies Exóticas Invasoras
Mexilhão-Zebra
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra na albufeira.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e condutas
de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a rápida
propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira de Pedrogão

Dispositivo de Passagem para Peixes
Objetivo

Garantir a continuidade fluvial entre o rio Guadiana, a jusante da barragem, e o rio Ardila, a
montante, reduzindo o efeito barreira desta infraestrutura, possibilitando a concretização dos
movimentos migratórios para fins reprodutivos das espécies piscícolas autóctones.

DPP

O dispositivo de passagem de peixes (DPP) da barragem de Pedrógão
é um equipamento mecânico de atração e ascensão de peixes,
incorporado no corpo da barragem de Pedrógão, junto ao encontro da
margem esquerda.

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da
água na rede primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e
exploração do EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada
para o uso rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal
ecológico libertado para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas
legais em vigor, face às responsabilidades da
EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de
amostragem
Albufeira de
Pedrogão
Jusante da
Albufeira de
Pedrogão

Designação da
Estação

Objetivo

Pedrogão/ArdilaCaptação

Avaliação da qualidade da água
para rega

Pedrogão-Jusante

Avaliação da adequabilidade do
caudal ecológico
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Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

outubro 2007

mensal

janeiro 2007

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul
e ago)

Albufeira de Pedrogão
Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Pedrogão/Ardila-Captação – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set.
2016)
A.H.

Out.

C. Fec

2014/2015 *
2015/2016 *

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

pH

C. Fec

Abr.

Mai.

pH

pH

Jun.

Jul.

Ago.

pH

pH

pH

Set.

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA
* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas. As concentrações mais elevadas de coliformes fecais ocorrem pontualmente, não sendo indicativas
de contaminação microbiológica sistemática.

Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA, onde
se incluem as barragens, tem como objetivo a promoção da
segurança das infraestruturas, através da delimitação das
zonas de proteção ou interdição, com utilização de boias no
plano de água, placares na margem ou ainda placares junto
aos acessos às áreas em causa.
Na albufeira de Pedrogão foi instalada pela EDIA a
sinalização de proteção e segurança, nomeadamente através
da instalação de boias no plano de água, ao longo da linha
imaginária definida como limite da zona de proteção da
barragem e dos órgãos de segurança e utilização da
albufeira.
Esta sinalização pretende identificar o limite da zona de
proteção da barragem e dos órgãos de segurança, de modo
a promover a inexistência de conflitos entre as utilizações
principais e utilizações secundárias na albufeira.

- 23 -

Data da instalação

2006

Número de boias

3

Número de placares

4

Subsistema de Alqueva

• Álamos I, II e III
• Loureiro
• Pisão
• Penedrão
• Cinco Reis
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Albufeira dos Álamos I, II e III
Localização
Distrito

Évora

Concelho

Portel

Freguesia

Amieira

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Ribeira de Veladas

Álamos I
Caraterísticas da Albufeira

Caraterísticas da Barragem
Tipo
Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento
Grande Barragem – Classe III

Aterro zonado
núcleo argiloso.

com
32 m
230
234 m

NPA

Cota (227,5)

NmE

Cota (225)

NMC

Cota (228,11)

Volume total:
Volume útil
Área ocupada pelo plano
de água
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17,6 hm3
4,4 hm3
195 ha

Albufeira dos Álamos I, II e III

Álamos II
Caraterísticas da Albufeira

Caraterísticas da Barragem
Tipo

Aterro zonado
núcleo argiloso.

Altura

com
37,5 m

Cota do coroamento

230

Comprimento do
Coroamento

295 m

NPA

Cota (227,5)

NME

Cota (225)

NMC

Cota (228,11)

Volume total:
Volume útil
Área ocupada pelo plano
de água

Grande Barragem – Classe III

17,6 hm3
4,4 hm3
195 ha

Álamos III
Caraterísticas da Albufeira

Caraterísticas da Barragem
Tipo
Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento
Grande Barragem – Classe III

Aterro zonado
núcleo argiloso.

com
34,5 m
230
259 m

NPA

Cota (227,5)

NME

Cota (225)

NMC

Cota (228,11)

Volume total:
Volume útil
Área ocupada pelo plano
de água

Utilizações
Rega
Albufeira de Regularização
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17,6 hm3
4,4 hm3
195 ha

Albufeira dos Álamos I, II e III
Condicionantes de Utilização
As albufeiras dos Álamos I, II e III não têm Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se
aplica a estas albufeiras o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime
de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos
hídricos associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeiras dos
Álamos I, II e III

Usos
principais

Classificação
albufeira

• Rega;

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.

Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Monitorização Ambiental
Biologia

Qualidade da água
Caudal ecológico
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Água

Avifauna
Espécies Exóticas
Invasoras

Albufeira dos Álamos I, II e III
Avifauna
Objetivo

Acompanhar a evolução da avifauna nas albufeiras dos Álamos I, II e III, no âmbito da
monitorização do Sistema Alqueva-Pedrogão.

Metodologia

Pontos de observação. Prospeção de colónias.

Periodicidade

Cinco em cinco anos.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Corvo-marinho; Garça-real; Pato-real; Pato-de-bico-vermelho; Gaivina-de-bico-preto;
Pernilongo; Galeirão; Mergulhão-de-crista; Borrelho-pequeno-de-coleira.

Gaivina-de-bico-preto

Gelochelidon nilotica

Curiosidades:

Numa das ilhas encontra-se uma pequena colónia de Gaivina-de-bico-preto.

Espécies Exóticas Invasoras - Álamos II
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira dos Álamos II.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha

É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira dos Álamos I, II e III
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem
Albufeira dos Álamos I
Albufeira dos Álamos II
Albufeira dos Álamos III
Albufeira dos Álamos
I/II
Albufeira dos Álamos III

Designação
da Estação
Álamos I
Álamos II
Álamos III
Álamos I/ IIjusante
Álamos IIIjusante

Objetivo
Evolução da qualidade
da água
Evolução da qualidade
da água
Evolução da qualidade
da água
Avaliação
adequabilidade
caudal ecológico
Avaliação
adequabilidade
caudal ecológico

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

julho 2006

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul e ago)

julho 2006

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul e ago)

julho 2006

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul e ago)

da
do

dezembro 2006

4 x por ano
(nov, jan, mar e mai)

da
do

novembro 2006

4 x por ano
(nov, jan, mar e mai)

Rega
Nas albufeiras dos Álamos I, II e III, não são monitorizados os parâmetros para avaliação da qualidade da água para
rega.
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Albufeira dos Álamos I, II e III
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.

Data da instalação

2010
Álamos I

Número de boias

Álamos II

Álamos III

5

6

4

2

2

2

Número de
placares

A sinalização com boias pretende identificar o limite da
zona de proteção das barragens e dos órgãos de
segurança e utilização das albufeiras, de modo a que seja
promovida a inexistência de conflitos entre as utilizações
secundária e as utilizações principais, previstas para cada
uma das albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas
componentes principais, a colocação de painéis de
margem, de fundo amarelo, com a informação dirigida
para a água, ou seja, direcionada para os utilizadores que
se aproximem das zonas com restrições, e a colocação de
painéis de informação, de fundo branco, junto aos acessos
que conduzam ao interior das zonas com restrições, com
o objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Albufeira do Loureiro
Localização
Distrito

Évora

Concelho

Portel

Freguesia

Monte do Trigo

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Ribeira do Loureiro

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (222)

30 m

NmE

Cota (219)

225

NMC

Cota (223,1)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento

1 175 m

Grande Barragem – Classe I

Volume total:

6,98 hm3

Volume útil

2,48 hm3

Área ocupada pelo
plano de água

Utilizações

Rega
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91,9 ha

Albufeira do Loureiro
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira do Loureiro são cerca de 8 996 ha, a qual abrange os perímetros de rega de
Monte Novo e Loureiro-Alvito, nos concelhos de Portel e Évora.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Monte Novo

Loureiro-Alvito

Bloco 1.1, Bloco 1.2,
Bloco 2, Bloco 3, Bloco
4.a, Bloco 4.1, Bloco 4.2
Bloco de LoureiroAlvito

Alqueva

7 874 ha

2008

Alqueva

1 122 ha

2012

Condicionantes de Utilização
A albufeira do Loureiro não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira do
Loureiro

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

Atividades Interditas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.

• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;
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Albufeira do Loureiro
Monitorização Ambiental
Avifauna

Biologia

Rega

Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Caudal ecológico

Avifauna
Objetivo

Acompanhar a evolução da avifauna na albufeira do Loureiro no âmbito da monitorização
do Sistema Alqueva-Pedrogão.

Metodologia

Pontos de observação. Prospeção de colónias.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Pato-real; Mergulhão-pequeno; Pato-de-bico-vermelho; Corvo-marinho; Garça-branca;
Perna-verde; Maçarico-das-rochas; Garça-real; Carraceiro.

Pato-de-bico-vermelho

Netta rufina
O pato-de-bico-vermelho pertence ao grupo dos chamados patos
mergulhadores. O macho é facilmente identificável pela cabeça cor-delaranja e pelo bico vermelho-vivo. A fêmea é acastanhada.

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira do Loureiro

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira do Loureiro

Ribeira do Loureiro
(jusante da albufeira)

Início da
Monitorização

Objetivo

Loureiro

Avaliação da qualidade da
água para rega

LoureiroJusante

Avaliação da adequabilidade
do caudal ecológico

Campanhas de
amostragem
6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)
6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)

setembro 2006

setembro 2006

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Loureiro – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

2014/2015 *

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

pH
pH

2015/2016 *

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

pH

pH

pH

pH

pH

Set.

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade fotossintética das algas.
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Albufeira do Loureiro
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

agosto 2010

Número de boias

7

Número de placares

4

Albufeira do Pisão
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Beja

Freguesia

Beringel, Trigaches e S.
Brissos

Região Hidrográfica
Linha de água

Sado e Mira
Ribeira do Pisão

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

NPA

Cota (155)

13,8 m

NmE

Cota (150)

157,5

NMC

Cota (156)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento
Grande Barragem – Classe I

Terra com perfil zonado

454 m

Volume total:
Área ocupada pelo plano
de água

Utilizações
Rega
Eletricidade
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8,23 hm3
202 ha

Albufeira do Pisão
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira do Pisão são cerca de 6 650 ha, a qual abrange os blocos de rega de Pisão e
Alfundão, nos concelhos de Beja, Ferreira do Alentejo e Alvito.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Alfundão
Pisão

Alfundão Baixo,
Alfundão Alto
Bloco 1, Bloco 2,
Bloco3

Alqueva

4 061 ha

2011

Alqueva

2 589 ha

2009

Eletricidade
À entrada da albufeira do Pisão localiza-se uma mini-hídrica com uma potência instalada de 0.65MW.

Condicionantes de Utilização
A albufeira do Pisão não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira do
Pisão

Usos principais

• Rega;
• Eletricidade.

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira do Pisão
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Avifauna
Flora
Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Avifauna
Objetivo

Acompanhar a diversidade e a abundância de espécies de aves.

Metodologia

Pontos de observação e escuta.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Gaivota-d’asa-escura; Galeirão; Corvo-marinho; Pato-trombeteiro; Pato-real; Frisada;
Pato-de-bico-vermelho; Flamingo

Pato-trombeteiro

Anas clypeata

Curiosidades:

A monitorização da avifauna tem uma grande importância na época de invernada e na época de
reprodução. Destaca-se a existência de uma colónia de Gaivinas-de-bico-preto nas pequenas ilhas
da albufeira.

Flora
Objetivo

Monitorizar a espécie de flora Linaria ricardoi nos blocos de rega onde esta ocorre,
nomeadamente na envolvente da albufeira do Pisão.

Metodologia

Prospeção de parcelas de olival de sequeiro (percursos e inventários florísticos);
Acompanhamento das alterações do uso do solo e historial do uso do solo;
Parâmetros físico-químicos do solo.

Periodicidade

Primavera
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Albufeira do Pisão

Linaria ricardoi

A espécie de flora Linaria ricardoi é uma planta endémica
que apenas existe no sul de Portugal e é associada a
sistemas agrícolas tradicionais de sequeiro.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Bloco de Rega do
Pisão identificou como impacte negativo da
implementação do regadio a afetação das populações de
Linaria ricardoi. É necessário acompanhar a evolução das
populações desta espécie e desenvolver ações para a
salvaguarda da mesma.

Parcelas com Linaria ricardoi.

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira do Pisão

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem
Albufeira do Pisão

Ribeira do Pisão
(jusante da albufeira)

Designação da
Estação

Objetivo

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

Pisão

Avaliação da qualidade da
água para rega

maio 2008

6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)

Pisão-Jusante

Avaliação
da
adequabilidade do caudal
ecológico

novembro 2009

4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Pisão – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

pH

2014/2015 *
2015/2016 *

Dez.

Mai.

Jun.
pH

C. Fec

pH

Jul.

Ago.

Set.

pH

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade fotossintética das algas. As concentrações mais elevadas de coliformes fecais ocorrem pontualmente, não sendo
indicativas de contaminação microbiológica sistemática.
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Albufeira do Pisão
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2010

Número de boias

9

Número de placares

6

Albufeira do Penedrão
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Ferreira do Alentejo e
Aljustrel

Freguesia

Ferreira do Alentejo e
Canhestros e Ervidel

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Linha de água

Ribeira de Canhestros

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

NPA

Cota (170)

Terra com perfil zonado

Altura

22 m

NmE

Cota (167)

Cota do coroamento

171,5

NMC

Cota (170,5)

Comprimento do
Coroamento

385 m

Grande Barragem – Classe I

Utilizações

Volume total:

5,2 hm3

Volume útil:

2,1 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

85,6 ha

Rega
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Albufeira do Penedrão
Rega
A área beneficiada diretamente a partir da albufeira do Penedrão são cerca de 5 146 ha e corresponde ao perímetro de
rega de Ervidel. Esta albufeira também aduz água à albufeira do Roxo, a qual constitui a origem de água do perímetro
Roxo-Sado, o que totaliza uma área beneficiada de 9 109 ha.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Ervidel

Bloco 2, Bloco 3
Rio de Moinhos
1, Rio de
Moinhos 2, Rio
de Moinhos 3

Roxo-Sado

Alqueva

5 146 ha

2013

Alqueva

3 963 ha

2016

Condicionantes de Utilização
A albufeira do Penedrão não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a
esta albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de
proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos
hídricos associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira do
Penedrão

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira do Penedrão
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega

Avifauna
Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Avifauna
Objetivo

Conhecer as comunidades de aves aquáticas que se têm vindo a estabelecer na albufeira;
Promover a valorização da biodiversidade no contexto da criação de novas áreas húmidas.

Metodologia

Pontos de observação e escuta.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Pato-real; Galeirão; Mergulhão-de-crista; Frisada.

Frisada

Anas strepera
É um dos patos menos coloridos pois a plumagem é essencialmente cinzenta e
preta. As fêmeas, mais acastanhadas, são parecidas com as fêmeas de patoreal.

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira do Penedrão
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira do Penedrão

Objetivo
Avaliação
qualidade
para rega

Penedrão

da

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

janeiro 2011

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun,
jul e ago)

da
água

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Penedrão – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.
2014/2015 *

Out.

Nov.
C.Fec.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

pH

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

pH

2015/2016 *

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade fotossintética das algas. As concentrações mais elevadas de coliformes fecais ocorrem pontualmente, não sendo
indicativas de contaminação microbiológica sistemática.
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Albufeira do Penedrão
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2012

Número de boias

6

Número de placares

4

Albufeira de Cinco Reis
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Beja

Freguesia

Santiago Maior (Beja)

Região Hidrográfica

Sado e Mira

Linha de água

Barranco do Curral

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (204)

Altura

15,5 m

NmE

Cota (197,5)

Cota do coroamento

205,5

NMC

Cota (204,51)

Comprimento do
Coroamento

513,7 m

Grande Barragem – Classe II

Volume total:

1,4 hm3

Volume útil:

1,33 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Utilizações

Rega
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47 ha

Albufeira de Cinco Reis
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de Cinco Reis são cerca de 7 931 ha, a qual abrange os perímetros de rega de
Beringel-Beja e Cinco Reis-Trindade, no concelho de Beja.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Beringel-Beja
Cinco Reis-Trindade

Bloco de Beja
Trindade, Cinco
Reis, Chancuda

Alqueva

2 545 ha

2016

Alqueva

5 386 ha

2015

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Cinco Reis não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a
esta albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de
proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos
hídricos associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
Cinco Reis

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

Atividades Interditas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.

• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

- 48 -

Albufeira de Cinco Reis
Monitorização Ambiental
Avifauna

Biologia

Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Rega

Avifauna
Objetivo

Conhecer as comunidades de aves aquáticas que se têm vindo a estabelecer na albufeira;
Promover a valorização da biodiversidade no contexto da criação de novas áreas
húmidas.

Metodologia

Pontos de observação e escuta.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Galeirão; Gaivina-dos-pauis; Pato-real; Mergulhão-de-crista; Mergulhão-pequeno;
Gaivota-d'asa-escura.

Galeirão

Fulica atra
Mergulhão-pequeno

Tachybaptus ruficollis
Pato-real

Anas platyrhynchos

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos

Mexilhão-zebra

Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e condutas
de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a rápida
propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira de Cinco Reis
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira de Cinco Reis

Objetivo
Avaliação da qualidade da
água para rega

Cinco Reis

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

janeiro 2012

6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Cinco Reis – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

2014/2015 *

pH

2015/2016 *

C. Fec./pH

Dez.

Jan.
pH

Fev.

Mar.

Abr.

pH

Mai.

Jun.

Jul.

pH

pH

Ago.

Set.

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas. As concentrações mais elevadas de coliformes fecais ocorrem pontualmente, não sendo indicativas
de contaminação microbiológica sistemática.
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Albufeira de Cinco Reis

Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2013

Número de boias

5

Número de placares

4

Subsistema do Ardila

• Brinches
• Amoreira
• Caliços
• Pias
• Serpa
• Laje
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Albufeira de Brinches
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Serpa

Freguesia

Brinches

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Ribeira de Pias

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Terra zonada

NPA

Cota (135)

Altura

32 m

NmE

Cota (121,25)

Cota do coroamento

137,5

NMC

Cota (136,33)

Comprimento do
Coroamento

550 m

Grande Barragem - Classe III

Utilizações

Volume total:

10,9 hm3

Volume útil:

9,57 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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141 ha

Albufeira de Brinches
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de Brinches são cerca de 4 129 ha, a qual abrange os perímetros de rega de
Brinches e Brinches-Enxoé, no concelho de Serpa.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Brinches

Brinches-Enxoé

Navegadas,
Cangueiros,
Pias-Brinches
Sul
Serpa-Pias 1

Ardila

2 810 ha

2010 e 2016

Ardila

1 319 ha

2010

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Brinches não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
Brinches

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Brinches

Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Avifauna
Embora a EDIA não efetue monitorização da avifauna nesta albufeira, há registos de observadores em vários
sites de ornitologia.
Principais espécies
identificadas

Pato-real; Frisada; Negrinha; Galeirão.

Galeirão

Fulica atra
O galeirão-comum é facilmente identificável pela plumagem totalmente negra, que
contrasta com o bico e a placa frontal brancos. Frequenta zonas húmidas de água
doce, como barragens e alimenta-se principalmente de matéria vegetal, podendo
também capturar insetos.

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra

Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados
prejuízos económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas
(barragens, canais e condutas de rega, entre outros). A sua deteção
atempada é fundamental para evitar a rápida propagação e a colmatação de
infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira de Brinches
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira de Brinches

Brinches

Avaliação da qualidade da
água para rega

BrinchesJusante

Avaliação da adequabilidade
do caudal ecológico

Ribeira de Pias (jusante
da albufeira)

Início da
Monitorização

Objetivo

fevereiro 2009

novembro 2009

Campanhas de
amostragem
6 x por ano
(nov, jan, mar, jun,
jul e ago)
4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Brinches – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

2014/2015 *

Jul.

Ago.

pH

pH

Set.

pH

2015/2016 *
Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas.
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Albufeira de Brinches
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2010

Número de boias

7

Número de placares

4

Albufeira da Amoreira
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Serpa

Freguesia

Pias

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Barranco das Amoreiras

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (135)

24 m

NmE

Cota (125)

Cota do coroamento

137,50

NMC

Cota (136,5)

Comprimento do
Coroamento

792 m

Volume total:

Altura

Grande Barragem – Classe II

Utilizações

Volume útil:
Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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10,70 hm3
9 hm3
148,5 ha

Albufeira da Amoreira
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira da Amoreira são cerca de 4 843 ha, a qual abrange o perímetro de rega de
Orada-Amoreira e Caliços-Moura, nos concelhos de Serpa e Moura.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Orada-Amoreira
Caliços-Moura

Hortinhas, Orada
Moura-Gravítico,
Alvarrão

Ardila

2 725 ha

2010

Ardila

2 118 ha

2016

Condicionantes de Utilização
A albufeira da Amoreira não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira da
Amoreira

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira da Amoreira
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal Ecológico

Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Avifauna
Embora a EDIA não efetue monitorização da avifauna nesta albufeira, há registos de observadores em vários sites
de ornitologia.
Principais espécies
identificadas

Pato-real; Piadeira; Pato-de-bico-vermelho; Corvo-marinho.

Corvo-marinho

Phalacrocorax carbo

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão zebra na albufeira.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha

É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira da Amoreira

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
•
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Objetivo

Início da
Monitorização

Amoreira

Avaliação da qualidade da
água para rega

fevereiro 2009

AmoreiraJusante

Avaliação da adequabilidade
do caudal ecológico

novembro 2009

Albufeira da Amoreira
Barranco das Amoreiras
(jusante da albufeira)

Campanhas de
amostragem
6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)
4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
Estação Amoreira – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.
2014/2015 *
2015/2016 *

Out.

Nov.
Cl
Cl

Dez.

Jan.
Cl

Fev.

Mar.

Abr.

Cl

Cl

Cl/pH

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Cl

Cl/pH

Cl/pH

Cl

Cl

Cl/pH

Set.

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH e dos cloretos excedem o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos
anos hidrológicos analisados. É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas. Já as elevadas concentrações de cloretos podem ter origem na drenagem natural dos terrenos ou
nas escorrências agrícolas; para além da sua toxicidade, os cloretos podem também causar a desfloculação das argilas do solo,
degradando a sua estrutura, e originar problemas de corrosão em tubagens metálicas.
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Albufeira da Amoreira
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.

Data da instalação

A sinalização com boias pretende identificar o limite da
zona de proteção das barragens e dos órgãos de
segurança e utilização das albufeiras, de modo a que seja
promovida a inexistência de conflitos entre as utilizações
secundária e as utilizações principais, previstas para cada
uma das albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas
componentes principais, a colocação de painéis de
margem, de fundo amarelo, com a informação dirigida
para a água, ou seja, direcionada para os utilizadores que
se aproximem das zonas com restrições, e a colocação de
painéis de informação, de fundo branco, junto aos acessos
que conduzam ao interior das zonas com restrições, com
o objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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2010

Número de boias

8

Número de placares

4

Albufeira de Caliços
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Moura

Freguesia

Santo Agostinho

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Barranco dos Caliços

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (193,75)

16,65 m

NmE

Cota (190)

195,25

NMC

Cota (194,25)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento

472,8 m

Grande Barragem – Classe II

Utilizações

Volume total:

0,84 hm3

Volume útil:

0,63 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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24 ha

Albufeira de Caliços
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de Caliços são cerca de 5 899 ha, a qual abrange o perímetro de rega de Pias e
Caliços-Machado, no concelho de Moura.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Pias
Caliços-Machado

Figueiral
Gravítico, Pias
Gravítico
Sesmarias,
Atalaia, Panasco

Ardila

1 940 ha

2016

Ardila

3 959 ha

2016

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Caliços não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
Caliços

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Caliços
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Água

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.
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Espécies Exóticas
Invasoras

Albufeira de Caliços
Ponto de
amostragem

Designação da
Estação

Albufeira de
Caliços

Avaliação da qualidade da
água para rega

Caliços

Barranco de
Caliços
(jusante da
albufeira)

Caliços-Jusante

Campanhas de
amostragem

Início da
Monitorização

Objetivo

Avaliação
da
adequabilidade do caudal
ecológico

janeiro 2017

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun, jul e
ago)

janeiro 2017

4 x por ano
(nov, jan, mar e mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
A albufeira de Caliços só começou a ser monitorizada em janeiro de 2017 pelo que só existem dados de alguns
parâmetros monitorizados disponíveis.
Estação Caliços – Anos Hidrológicos 2016/2017 (out. 2016 a set. 2017)
A.H.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

pH

2016/2017 *
Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas.

Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
No caso da albufeira de Caliços não foram instaladas boias
face à localização das infraestruturas hidráulicas existentes.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.

- 66 -

Data da instalação

2017

Número de boias

-

Número de placares

4

Albufeira de Pias
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Serpa

Freguesia

Pias

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Ribeira da Amoreira

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (182,5)

16 m

NmE

Cota (177,5)

185

NMC

Cota (183,52)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento

530 m

Grande Barragem – Classe II

Utilizações

Volume total:

5,4 hm3

Volume útil:

4,2 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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125 ha

Albufeira de Pias
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de Pias são cerca de 2 701 ha, a qual abrange o perímetro de rega de Pias, no
concelho de Serpa.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Pias

Figueiral Alto,
Pias Alto

Ardila

2 701 ha

2016

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Pias não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
Pias

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Pias
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Água

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha

É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.
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Espécies Exóticas
Invasoras

Albufeira de Pias
Designação da
Estação

Objetivo

Início da
Monitorização

Albufeira de Pias

Pias

Avaliação da qualidade da
água para rega

janeiro 2017

Ribeira de Serpa (jusante
da albufeira)

Pias-Jusante

Avaliação
da
adequabilidade do caudal
ecológico

janeiro 2017

Ponto de amostragem

Campanhas de
amostragem
6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)
4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.
A albufeira de Pias só começou a ser monitorizada em janeiro de 2017 pelo que só existem disponíveis os dados
relativos aos cloretos.

Estação Pias – Ano Hidrológico 2016/2017 (out. 2016 a set. 2017)
A.H.

Out.

Nov.

2016/2017 *

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Cl

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Cl

Cl

Ago.

Set.

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA
* O resultado dos cloretos excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos
hidrológicos analisados. As elevadas concentrações deste parâmetro podem ter origem na drenagem natural dos terrenos ou nas
escorrências agrícolas, podendo ser tóxicos para as plantas. Para além da sua toxicidade, os cloretos podem também causar a
desfloculação das argilas do solo, degradando a sua estrutura, e originar problemas de corrosão em tubagens metálicas.
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Albufeira de Pias
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2016

Número de boias

5

Número de placares

4

Albufeira de Serpa
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Serpa

Freguesia

Santa Maria

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Ribeira do Enxoé

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (123,95)

28,6 m

NmE

Cota (105)

126,5

NMC

Cota (125,20)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento

430,8 m

Grande Barragem – Classe II

Volume total:

10,18 hm3

Volume útil:

9,92 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Utilizações
Rega

Eletricidade
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152 ha

Albufeira de Serpa
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de Serpa são cerca de 4 683 ha, a qual abrange os perímetros de rega de Serpa,
no concelho de Serpa.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Serpa

Serpa Norte
Alta, Serpa
Norte Baixa,
Serpa Sul

Ardila

4 683 ha

2011

Condicionantes de Utilização
A albufeira de Serpa não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
Serpa

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira de Serpa
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Água

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra na albufeira.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.
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Espécies Exóticas
Invasoras

Albufeira de Serpa
Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira de Serpa

Objetivo
Avaliação
da
qualidade
da
água para rega

Serpa

Ribeira de Serpa
(jusante da albufeira)

Avaliação
da
adequabilidade
do
caudal
ecológico

Serpa-Jusante

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

fevereiro 2009

6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)

novembro 2009

4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.

Estação Pisão – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

2014/2015 *

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Cl

pH

pH

Set.

pH

2015/2016 *
Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA

* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas.
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Albufeira de Serpa
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da zona
de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e
utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida a
inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e as
utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2010

Número de boias

8

Número de placares

2

Albufeira da Laje
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Serpa

Freguesia

Salvador

Região Hidrográfica

Guadiana

Linha de água

Barranco da Laje

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Terra zonada

NPA

Cota (177,50)

21,50 m

NmE

Cota (170)

Cota do coroamento

180,50

NMC

Cota (178,90)

Comprimento do
Coroamento

475 m

Volume total:

4,17 hm3

Volume útil:

3,37 hm3

Altura

Grande Barragem – Classe III

Utilizações

Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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67 ha

Albufeira da Laje
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira da Laje são cerca de 3 795 ha, a qual abrange o perímetro de rega de BrinchesEnxoé, no concelho de Serpa.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

Brinches-Enxoé

Serpa-Pias 2,
Serpa-Pias 3

Ardila

3 795 ha

2010

Condicionantes de Utilização
A albufeira da Laje não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a esta
albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de proteção
das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos hídricos
associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira da
Laje

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.
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Atividades Interditas
• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados;

Albufeira da Laje
Monitorização Ambiental
Biologia

Rega
Caudal ecológico

Água

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos para deteção precoce de mexilhão-zebra.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha

É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.

Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.
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Espécies Exóticas
Invasoras

Albufeira da Laje

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira da Laje

Objetivo
Avaliação
qualidade
para rega

Laje

Barranco da Laje (jusante
da albufeira)

da

da
água

Avaliação
adequabilidade
caudal ecológico

Laje-Jusante

da
do

Início da
Monitorização

Campanhas de
amostragem

janeiro 2011

6 x por ano
(nov, jan, mar, jun,
jul e ago)

janeiro 2011

4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.

Estação Laje – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.
2014/2015 *

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

pH

2015/2016 *

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

pH
pH

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA
* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas.
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Albufeira da Laje
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da
zona de proteção das barragens e dos órgãos de segurança
e utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida
a inexistência de conflitos entre as utilizações secundária
e as utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2012

Número de boias

5

Número de placares

4

Subsistema de Pedrogão

• São Pedro
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Albufeira de São Pedro
Localização
Distrito

Beja

Concelho

Beja, Vidigueira

Freguesia

Baleizão e Selmes

Região Hidrográfica
Linha de água

Guadiana
Ribeira de S. Pedro

Caraterísticas da Barragem

Caraterísticas da Albufeira

Tipo

Aterro zonado

NPA

Cota (142,5)

24,1 m

NmE

Cota (131)

144,5

NMC

Cota (143,5)

Altura
Cota do coroamento
Comprimento do
Coroamento
Grande Barragem – Classe II

Utilizações

733 m

Volume total:

10,83 hm3

Volume útil:

10,165 hm3

Área ocupada pelo plano
de água

Rega
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183 ha

Albufeira de São Pedro
Rega
A área beneficiada a partir da albufeira de São Pedro são cerca de 19 862 ha, a qual abrange os perímetros de rega de
São Pedro-Baleizão, Baleizão-Quintos, e S. Matias, nos concelhos de Beja e da Vidigueira.

Perímetro de rega

Blocos de rega

Subsistema

Área

Ano de início da
exploração

São Pedro-Baleizão

Baleizão-Quintos
S. Matias

S. PedroBaleizão Sul, S.
Pedro-Baleizão
Norte, Magra
Bloco 1, Bloco 2,
Bloco 3, Bloco 4,
Bloco 5
Bloco1, Bloco2,
Bloco3, Bloco4

Pedrogão

6 023 ha

2015

Pedrogão

8 004 ha

2015

Pedrogão

5 835 ha

2016

Condicionantes de Utilização
A albufeira de São Pedro não tem Programa de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, pelo que se aplica a
esta albufeira o constante no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Este decreto-lei estabelece o regime de
proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público com o objetivo de proteger e valorizar os recursos
hídricos associados a estas albufeiras, bem como do respetivo território envolvente.
Designação
albufeira

Albufeira de
São Pedro

Usos
principais

Rega

Classificação
albufeira

--

Atividades
Condicionadas

Atividades Interditas

• Pesca;
• Navegação
de recreio;
• Atividade
marítimoturística.

• Atividades
subaquáticas
recreativas;
• Aquicultura;
• Rejeição de efluentes, mesmo
quando tratados;
• Depósito de entulhos, sucatas e
outros resíduos;
• Lavagem
e
abandono
de
embarcações;
• Para-quedismo rebocado por
embarcações ou outras formas de
reboque;
• Introdução de espécies não
indígenas de fauna e de flora;
• Prática balnear nas zonas de
proteção às captações de água;
• Circulação de embarcações de
recreio motorizadas nas zonas
balneares;
• Estacionamento de embarcações
fora dos locais sinalizados.
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Albufeira de São Pedro
Monitorização Ambiental
Avifauna

Biologia

Rega

Espécies Exóticas
Invasoras

Água

Caudal ecológico

Avifauna
Objetivo

Conhecer as comunidades de aves aquáticas que se têm vindo a estabelecer na albufeira.
Promover a valorização da biodiversidade no contexto da criação de novas áreas húmidas.

Metodologia

Pontos de observação e escuta.

Periodicidade

Época da reprodução, migração e invernada.

Principais espécies
identificadas nas
campanhas

Mergulhão-pequeno; Mergulhão-de-crista; Corvo-marinho;
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis; Galeirão; Gaivota-de-asa-escura.

Pato-real;

Frisada;

Mergulhão-pequeno

Tachybaptus ruficollis

Espécies Exóticas Invasoras
Objetivo

Avaliar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Metodologia

Colocação de cabos nas albufeiras para detetar a presença de mexilhão-zebra na albufeira.

Periodicidade

Visitas mensais para verificação dos cabos.

Mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha
É uma das espécies invasoras mais preocupantes que pode causar avultados prejuízos
económicos associados à invasão de áreas infraestruturadas (barragens, canais e
condutas de rega, entre outros). A sua deteção atempada é fundamental para evitar a
rápida propagação e a colmatação de infraestruturas e equipamentos.
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Albufeira de São Pedro
Qualidade da Água
O programa de monitorização de qualidade da água na rede
primária do EFMA visa:
• Recolher dados de suporte à gestão e exploração do
EFMA;
• Avaliar a adequabilidade da água captada para o uso
rega;
• Avaliar a adequabilidade do caudal ecológico libertado
para jusante;
• Assegurar o cumprimento dos diplomas legais em
vigor, face às responsabilidades da EDIA;
• Assegurar o cumprimento dos compromissos
ambientais da responsabilidade da EDIA.

Ponto de amostragem

Designação da
Estação

Albufeira de São Pedro
Ribeira de São Pedro
(jusante da albufeira)

Início da
Monitorização

Objetivo

S. Pedro

Avaliação da qualidade da
água para rega

S. PedroJusante

Avaliação da adequabilidade
do caudal ecológico

Campanhas de
amostragem
6 x por ano
(nov, jan, mar,
jun, jul e ago)
4 x por ano
(nov, jan, mar e
mai)

março 2015

novembro 2015

Rega
A avaliação da qualidade da água para rega é efetuada de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto.

Estação São Pedro – Anos Hidrológicos 2014/2015 e 2015/2016 (out. 2014 a set. 2016)
A.H.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

2014/2015 *
2015/2016 *

pH

pH

pH

Jul.

Ago.

pH

pH

Set.

pH

Resultado não cumpre VMR
Resultado não cumpre VMA
Resultado cumpre VMR e VMA
* O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega nos anos hidrológicos
analisados (VMR: [6,5 -8,4]). É habitual esta situação verificar-se na primavera e verão, como consequência do aumento da
atividade biológica das algas.
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Albufeira de São Pedro
Sinalização
A sinalização de segurança das infraestruturas do EFMA,
onde se incluem as barragens, tem como objetivo a
promoção da segurança das infraestruturas, através da
delimitação das zonas de proteção ou interdição, com
utilização de boias no plano de água, placares na margem
ou ainda placares junto aos acessos às áreas em causa.
A sinalização com boias pretende identificar o limite da
zona de proteção das barragens e dos órgãos de segurança
e utilização das albufeiras, de modo a que seja promovida
a inexistência de conflitos entre as utilizações secundária e
as utilizações principais, previstas para cada uma das
albufeiras.
A sinalização com placares divide-se em duas componentes
principais, a colocação de painéis de margem, de fundo
amarelo, com a informação dirigida para a água, ou seja,
direcionada para os utilizadores que se aproximem das
zonas com restrições, e a colocação de painéis de
informação, de fundo branco, junto aos acessos que
conduzam ao interior das zonas com restrições, com o
objetivo de impedir o acesso a essas zonas.
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Data da instalação

2015

Número de boias

5

Número de placares

4

8. Considerações finais
A construção de novas barragens associadas ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e
a criação das respetivas massas de água tem provocado inúmeras alterações no território trazendo novas
potencialidades e aumentando a riqueza da região do Alentejo.
Este documento sintetiza um conjunto de informação acerca das albufeiras integradas no EFMA,
nomeadamente as caraterísticas técnicas da barragem e da respetiva massa de água, a compilação dos
principais resultados das monitorizações efetuadas, qualidade de água para rega e valores naturais
existentes nas albufeiras pertencentes ao Sistema de Rega Global do EFMA. É ainda apresentada a
classificação e os principais condicionantes em termos de usos secundários do plano de água, bem como
referência à existência de plano de ordenamento aprovado.
O presente documento constitui, assim, uma base de trabalho e uma forma de divulgação das
infraestruturas e da transformação em curso no vasto território associado ao Empreendimento de
Alqueva.
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9. Fontes de Informação
- Proposta de Classificação das Barragens da EDIA em Exploração ou Construção de Acordo com o Artigo
56º do Regulamento de Segurança de Barragens, dezembro 2008, EDIA;
- Proposta de Classificação das Barragens da EDIA em Exploração ou Construção de Acordo com o Artigo
56º do Regulamento de Segurança de Barragens, janeiro 2012, EDIA;
- Sistema de Informação Geográfica da EDIA;
- Decreto Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, que estabelece o Regime Jurídico de Proteção da Albufeiras de
Águas Públicas de Serviço Público e das Lagoas ou Lagos de Águas Públicas;
- Resolução de Conselho de Ministros n.º 94/2006, de 4 de agosto de 2006 que aprova a versão revista do
Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão.
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