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RESUMO 

No âmbito da presente comunicação, procede-se à atualização de um documento designado 
“Contributo para as cláusulas técnicas para intervenção nas linhas de água dos blocos de rega do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, que foi concluído em dezembro de 2008, e que visava 
dar um contributo, às empresas projetistas, para a elaboração das cláusulas técnicas (condições 
técnicas de execução da empreitada) dos projetos da rede de drenagem dos blocos de rega na área do 
referido Empreendimento. 

Este documento referia-se genericamente à reabilitação de linhas de água, que constitui uma 
das componentes dos projetos de drenagem, e a qual integra a limpeza seletiva do interior do leito 
menor de linhas de água do tipo 11, a limpeza e desobstrução de linhas de água do tipo 22 e 33 o 
revestimento vegetal dos taludes, em algumas situações, nos troços de linhas de água do tipo 2 a 
reperfilar e a recuperação biofísica e integração paisagística das galerias ripicolas de linhas de água 
designadamente do tipo 1 (limpeza e plantações). 

Nesta comunicação inclui-se também a exemplificação do referido contributo para as cláusulas 
técnicas, fazendo-se alusão ao caso concreto do Projeto de execução e Estudo de Impacte Ambiental 
dos blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem elaborado pelas empresas Prosistemas e Coba. 
 

Palavras-chave: Linhas de água, limpeza e desobstrução, recuperação biofísica e integração 
paisagística  

                                                 
1 Cursos de água principais de 2ª ordem, com uma área de bacia hidrográfica igual ou superior a 50 Km2. 
2 Cursos de água principais de 2ª ordem ou superior, cujas áreas das bacias hidrográficas sejam inferiores a 50 Km2. 
3 Cursos de água não incluídos no “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal” DGRAH, 
1981, e valas coletivas existentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Foi concluído em dezembro de 2008 um documento designado” Contributo para as cláusulas 
técnicas para intervenção nas linhas de água dos blocos de rega do Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva” no qual participaram as entidades a saber: a Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR), o Instituto da Água, I.P. (INAG, I.P.) a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e 
a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA). 

Todas as entidades citadas, com exceção da EDIA, constituíam a Comissão para a Avaliação 
dos Estudos de Impacte Ambiental das Infraestruturas do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA), sendo a DGADR também a entidade que propõe para aprovação do Ministro da 
Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT) os projetos das infra-estruturas dos 
perímetros de rega na área do EFMA. 

Este documento visava dar um contributo, às empresas projetistas, para a elaboração das 
cláusulas técnicas (condições técnicas de execução da empreitada) dos projetos da rede de drenagem 
dos blocos de rega na área do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e referia-se 
genericamente à reabilitação de linhas de água, que constitui uma das componentes dos projetos de 
drenagem, a qual integra a limpeza seletiva do interior do leito menor de linhas de água do tipo 1 a 
limpeza e desobstrução de linhas de água do tipo 2 e 3, o revestimento vegetal dos taludes, em 
algumas situações, nos troços de linhas de água do tipo 2 a reperfilar e a recuperação biofísica e 
integração paisagística das galerias ripicolas de linhas de água designadamente do tipo 1 (limpeza e 
plantações). 

Contudo durante a fase de acompanhamento dos projetos de drenagem e dos Estudos de 
Impacte ambiental para os blocos de rega do EFMA sentiu-se a necessidade de complementar e 
atualizar o documento inicial face ao acréscimo de conhecimentos e experiência posteriormente 
adquiridos e por forma a ajustá-lo ao que nos projetos tem vindo a ser aplicado, designadamente em 
virtude do recomendado nos pareceres da DGADR sobre este tema. 

Assim, na presente comunicação procede-se à atualização do documento produzido inicialmente 
por Campos et al  (2008) incluindo-se também exemplos de aplicação do referido ”Contributo para as 
cláusulas técnicas para intervenção nas linhas de água dos blocos de rega do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva”, fazendo-se alusão ao caso concreto do Projeto de execução e Estudo de 
Impacte Ambiental dos blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem elaborado pela empresa 
Prosistemas e Coba, que se encontra atualmente em fase de obra. 

 
2 LIMPEZA SELETIVA DE LINHAS DE ÁGUA DO TIPO 1 

a) As ações de limpeza seletiva das linhas de água do tipo 1 deverão consistir na remoção dos 
detritos inorgânicos existentes no interior do leito menor das linhas de água. 

b) Deverá ainda ser removido o material lenhoso morto no interior do leito menor e nas 
margens das linhas de água, incluindo o corte (abate de árvores mortas). 

c) Os detritos inorgânicos a retirar das linhas de água deverão ser levados a vazadouro 
autorizado e selecionado pelo empreiteiro em fase de concurso, o preço deverá incluir os 
trabalhos necessários à regularização dos vazadouros. 

d) As operações previstas devem ser alvo de acompanhamento por parte de um técnico com 
formação ambiental adequada a designar pelo empreiteiro. 
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3 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA DO TIPO 2 E DO TIPO 3 

a) As linhas de água do tipo 2 e do tipo 3 relativamente às quais se concluiu na Memória 
Descritiva e Justificativa do presente projeto, não haver necessidade de intervenções de 
reperfilamento, após avaliação da capacidade de vazão com a geometria atual para o 
caudal de projeto, mas que devido ao seu deficiente estado de manutenção (apresentando 
crescimento de vegetação significativo ou extremo) não asseguram o escoamento sem 
inundação dos caudais de projeto, deverão ser sujeitas a ações de limpeza e desobstrução. 

b) Nas ações de limpeza e desobstrução de linhas de água do tipo 2 e tipo 3 deverão ser 
removidos todos os detritos orgânicos e inorgânicos, assim como toda a vegetação 
existente no interior do leito menor que interfira significativamente com o escoamento 
(vegetação herbácea e arbustiva sem remoção da estrutura radicular). 

c) A vegetação arbórea deverá ser mantida, salvo situações de risco de queda ou de morte, 
situações em que as árvores deverão ser abatidas. 

d) Deverá preservar-se a vegetação arbórea e arbustiva, não infestante, das margens (galeria 
ripicola), assim como manter-se o máximo possível a estrutura radicular da vegetação 
arbustiva e herbácea também das margens, e a estrutura radicular da vegetação herbácea 
e arbustiva dos taludes no interior do leito menor, prevendo-se o seu corte raso (ceifa). 

e) No âmbito dos trabalhos de limpeza e desobstrução de linhas de água do tipo 2 e 3 está 
incluído, para além dos trabalhos especificados na alínea b), a remoção das canas e silvas 
(se estas tiverem comportamento invasor) numa faixa de 2,0 m de largura ao longo das 
margens das linhas de água. 

f) Com exceção das margens onde está previsto fazer plantações, o controlo da vegetação 
invasora (canas e silvas) das margens e do interior do leito menor deverá efetuar-se de 
acordo com o seguinte procedimento: 
 Corte de vegetação extensivo com moto-roçadoras ou com bulldozer; 
 Aplicação de herbicida à base de glifosato autorizado para a aplicação em infestantes 

aquáticas, em Maio-Junho, após rebentação das plantas e quando atingem uma altura 
de cerca de 0,60 m. O herbicida à base de glifosato deverá ser aplicado, com recurso a 
pulverizador equipado com bico apropriado para o efeito, de modo a evitar o 
escorrimento do herbicida para uma boa eficácia. A concentração a utilizar para o 
controlo destas espécies deve ser de 2%, ou seja 2 L de herbicida por 100 L de água, 
devendo ser cumpridas rigorosamente as condições descritas nos respetivos rótulos; 

 Após um mês cortar a vegetação junto ao solo com moto-roçadora ou bulldozer; 
 Em setembro fazer nova aplicação de herbicida à base de glifosato quando as plantas 

atingem uma altura de cerca de 0,60 m; 
 Após um mês cortar a vegetação junto ao solo com moto-roçadora ou bulldozer. 

g) Para que este procedimento seja eficaz o empreiteiro deverá, durante um período de 
manutenção de 2 anos contados a partir da data da última aplicação (a decorrer durante o 
prazo de garantia da empreitada), proceder a uma aplicação por ano do herbicida à base de 
glifosato entre maio a setembro seguindo o procedimento descrito na alínea anterior. 

h) Os detritos inorgânicos e os produtos resultantes do corte de canas e silvas a retirar das 
linhas de água deverão ser levados a vazadouro autorizado e selecionado pelo empreiteiro 
em fase de concurso, o preço deverá incluir os trabalhos necessários à regularização dos 
vazadouros. 

i) Os trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água deverão ser efetuados de 
jusante para montante. 
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j) As operações previstas devem ser alvo de acompanhamento por parte de um técnico com 
formação ambiental adequada a designar pelo empreiteiro. 

 
4 REVESTIMENTO VEGETAL DOS TALUDES EM TROÇOS DE LINHAS DE ÁGUA DO TIPO 

2 A REPERFILAR 

a) Nos troços de linhas de água do tipo 2, localizados a montante de albufeiras existentes ou a 
criar, deve ser previsto um revestimento vegetal dos taludes, por forma a promover a 
integração paisagística e promover a estabilização da área afetada, após efetuar-se o 
reperfilamento das secções, conseguido através de sementeira de espécies herbáceas 
(realizada preferencialmente pelo método da hidrossementeira). 

b) As espécies herbáceas a instalar por hidrossementeira são as seguintes: 
Festuca arundinacea 
Poa pratensis 
Festuca ovina duriuscula 
Lolium sp 
Trifolium sp 

c) O empreiteiro deve apresentar na sua proposta um relatório de análises/ensaios de cada 
lote utilizado na mistura de sementes, executado em laboratórios oficiais. As análises e 
ensaios requeridos são: germinação e pureza. 

d) A época em que deverão ser executadas as sementeiras das espécies herbáceas deverá 
ser de meados de setembro até meados de novembro. 

e) As operações previstas devem ser alvo de acompanhamento por parte de um técnico com 
formação ambiental adequada a designar pelo empreiteiro. 

f) O empreiteiro deverá, durante o período de manutenção de 3 anos contados a partir da 
receção provisória da empreitada (a decorrer durante o prazo de garantia da mesma), 
refazer, na época própria, as deficiências nas sementeiras efetuadas e reparar as zonas 
que tiverem sofrido erosionamento. 

 
5 INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DE 

GALERIAS RIPICOLAS 

a) Estas intervenções destinam-se a ser executadas nas margens de troços de linhas de água 
do tipo 1 que não apresentem galeria ripicola e eventualmente numa das margens de linhas 
de água do tipo 2 sujeitas a reperfilamento, desde que no curso de água o escoamento seja 
permanente ou intermitente e que na situação atual apresente uma galeria ripicola na 
margem de trabalho que seja afetada pelas intervenções de reperfilamento. As intervenções 
de recuperação biofísica e integração paisagística de galerias ripicolas consistem nas 
seguintes ações: 
 remoção mecânica das canas e silvas marginais (com arranque total da estrutura 

radicular de modo a garantir a completa exterminação das plantas); 
 regularização do terreno e espalhamento da terra vegetal previamente armazenada em 

pargas (proveniente da decapagem da camada superficial de solo dos troços das 
linhas de água sujeitos a reperfilamento) numa faixa de 2 m de largura ao longo das 
margens onde se prevê plantações; 

 restabelecimento do coberto vegetal com espécies arbóreas e arbustivas autóctones. 
b) A terra vegetal proveniente da decapagem da camada superficial de solo dos troços das 

linhas de água sujeitos a reperfilamento, que vai ser armazenada em pargas para posterior 
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reutilização, deverá ser isenta de pedras, entulhos ou outros materiais estranhos, bem como 
de raízes de espécies infestantes (canas e silvas). 

c) Às operações de limpeza, regularização e espalhamento da terra vegetal, deverão 
posteriormente seguir-se: 
 plantação ao covacho de espécies arbóreas autóctones e adaptadas 

edafoclimaticamente – Salix alba (salgueiro-branco), Salix salviifolia (borrazeira-
branca), Salix atrocinerea (borrazeira-preta), Alnus glutinosa (amieiro), Populus nigra 
(choupo-negro), Populus alba (choupo branco) e Fraxinus angustifolia (freixo). 

 restabelecimento do coberto arbustivo com espécies autóctones e adaptadas 
edafoclimaticamente – Frangula alnus (sanguinho-das-ribeiras), Tamarix africana 
(tamargueira), Securigena tinctoria (tamujo), Sambucus nigra (sabugueiro), Nerium 
oleander (loendro), Crataegus monogyna (pilriteiro) e Cydonia oblonga  - conseguido 
através de plantação ao covacho. 

 restabelecimento do coberto subarbustivo com espécies autóctones e adaptadas 
edafoclimaticamente – Rosa canina (rosa brava) e Lonicera etrusca (madresilva). 

d) Todas as plantas a instalar, deverão ser exemplares novos, bem conformados, atempados 
e possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem e de acordo com as 
dimensões indicadas na lista de preços. 

e) As plantas deverão ser fornecidas envasadas (com exceção dos salgueiros e freixos que 
podem ser fornecidos com raiz nua), com torrão suficientemente consistente para não se 
desfazer facilmente, de forma a resistir bem ao transporte. Deverão ainda ser bem 
conformadas, apresentar o sistema radicular bem desenvolvido e estar em bom estado 
fitossanitário. 

f) O covacho a efetuar no processo de plantação deverá ter um volume superior ao do torrão 
da planta, de forma a garantir o enterramento do mesmo e a existência de uma camada 
superficial de recobrimento mais compactada. 

g) Só se admite o uso de material de propagação seminal ou vegetativa cuja origem seja 
identificada e esteja restringida à Península Ibérica. Relativamente ao Populus nigra, 
Fraxinus angustifolia e Alnus glutinosa a região de proveniência de acordo com o Decreto-
Lei nº 205/2003 de 12 de setembro é muito mais restrita do que a referida anteriormente, 
contudo a razão do alargamento da região de proveniência destas espécies prevista neste 
caderno de encargos é devida à dificuldade de existência de plantas no mercado em 
número suficiente que possam responder às necessidades.  

h) Nas situações em que for conhecida a existência de rebanhos de gado deverá ser prevista 
uma vedação provisória de forma a proteger as plantas durante no mínimo o 1º ano de 
instalação. 

i) A calenderização dos trabalhos de limpeza nas galerias ripicolas deve ter início no final do 
verão, prolongando-se até ao outono, época em que deverão ser efetuadas as plantações 
de árvores e arbustos nas margens das linhas de água, as quais deverão iniciar-se no mês 
de novembro e estar concluídas no máximo até finais de março. 

j) Os trabalhos de recuperação biofísica e integração paisagística deverão ser efetuados de 
jusante para montante. 

k) As operações previstas devem ser alvo de acompanhamento por parte de um técnico com 
formação ambiental adequada a designar pelo empreiteiro 

l) Cumulativamente, é previsto no presente projeto um período de manutenção de 3 anos, 
incluindo todas as retanchas e mondas necessárias à boa conservação de todas as 
plantações, contados a partir da data da receção provisória da empreitada (a decorrer 
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durante o prazo de garantia da mesma). A monda de canas e silvas deverá consistir na 
extração total da planta (parte aérea, caules subterrâneos e raízes). 

 
6 OUTRAS CLÁUSULAS TÉCNICAS E PEÇAS DESENHADAS A APRESENTAR NOS 

PROJETOS DA REDE DE DRENAGEM, NECESSÁRIAS À RESPETIVA 
IMPLEMENTAÇÃO DESTA VERTENTE AMBIENTAL DA OBRA  

a) Relativamente à plantação de arbustos e árvores deverá ser apresentado no respetivo 
projeto o seguinte: 
 O compasso de plantação; 
 A distância a partir da berma da linha de água onde se deve fazer a plantação de 

árvores e arbustos atendendo a que o posicionamento das espécies arbóreas e 
arbustivas deve estar de acordo com as características ecológicas das espécies; 

 A distribuição das espécies arbustivas e/ou arbóreas a plantar (apresentação de uma 
planta de plantações a escala adequada); 

 A percentagem arbustivas ou arbóreas ou arbustivas e arbóreas a plantar 
 O tipo e espalhamento de fertilizantes nos locais onde estão preconizadas plantações; 
 A altura das árvores e arbustos a indicar no respetivo item da lista de preços; 
 As especificações técnicas para tutores e atilhos. 

b) Relativamente às espécies herbáceas a instalar por hidrossementeira, deverá ser 
apresentada no respetivo projeto: 
 A composição da mistura líquida; 
 A composição do lote de sementes das plantas herbáceas a aplicar em percentagem 

de peso; 
 A densidade de sementeira; 
 A planta de sementeiras a escala adequada, constante das peças desenhadas. 

 
7 EXEMPLO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS 

BLOCOS DE REGA DE ERVIDEL – REDE DE DRENAGEM 

No projeto de execução e estudo de impacte ambiental dos blocos de rega de Ervidel – rede de 
drenagem, atualmente em fase de obra, relativamente às intervenções de reabilitação de linhas de 
água está previsto nomeadamente: 

 a limpeza seletiva do interior do leito menor e das margens na ribeira de Santa Vitória, 
ribeira de Canhestros e barranco do Vale Novo (linhas de água do tipo 1); 

 a limpeza e desobstrução de alguns troços das linhas de água LA2, LA3, LA4, LA12, 
LA13 e LA16 (linhas de água do tipo 3) e de alguns troços do barranco do Xacafre 
(linha de água do tipo 2) ; 

 espalhamento de terra vegetal (proveniente de pargas) e plantações na margem direita 
(margem de trabalho) do barranco do Xacafre do Km 0+124 ao km 5+930. Linha de 
água com escoamento permanente ou intermitente, e que devido às intervenções de 
reperfilamento da secção a que é sujeita neste troço (reperfilamento descentrado para 
a margem direita, onde existe uma galeria ripicola mais degradada) são 
necessariamente removidas as espécies arbóreas ai existentes; 

 a limpeza e posteriores plantações numa margem (do km 0+000 ao Km 0+538) e em 
ambas as margens (do Km 0+979 ao Km 1+743) dos troços, onde não existe galeria 
ripicola, na ribeira de Santa Vitória (Linha de água do tipo 1), sendo as margens 
dominadas por canavial e silvado. 
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Na figura seguinte apresenta-se uma planta com a localização destas linhas de água. 

 
Figura 1 – Planta de localização da rede de drenagem (Fonte - projeto de execução e EIA dos 

blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem) 

Para as ações de plantação no barranco do Xacafre está previsto no projeto (variando consoante 
o tipo de situação existente) a aplicação de três módulos de plantação designados M1, M2 e M3, que 
incorporam espécies arbóreas, arbustivas e arbóreas e arbustivas, respetivamente. O módulo M1 
aplica-se nos locais onde só existe vegetação arbórea na margem em questão. O módulo M2 aplica-se 
em troços de margem que não apresente espécies arbóreas mas que a margem oposta tenha uma boa 
densidade de espécies arbóreas. O módulo M3 aplica-se nos troços cujas margens e taludes sejam 
dominados por silvado ou canavial (zonas sem galeria ripicola), apenas numa das margens, que 
deverá ser a correspondente à margem de trabalho (afetada pela obra). 

Para as ações de plantação na ribeira de Santa Vitória preconiza-se no projeto apenas a 
aplicação do módulo de plantação M3. Este módulo é aplicado apenas nos locais onde ambas as 
margens da ribeira não apresentam galeria ripicola e são dominadas por canas e silvas. 

Nas figuras da página seguinte apresentam-se os módulos de plantação e os respetivos perfis a aplicar 
nas referidas linhas de água. 
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Figura 2 – Módulo de Plantação M1 e Perfil a implementar no Barranco do Xacafre (Fonte - 
projeto de execução e EIA dos blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Módulo de Plantação M2 e Perfil tipo para zonas com vegetação arbórea e galeria 
ripicola degradada (Fonte - projeto de execução e EIA dos blocos de rega de Ervidel – Rede de 
drenagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Módulo de Plantação M3 e Perfil Tipo para zonas sem galeria ripicola (Fonte - projeto 
de execução e EIA dos blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem) 
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As espécies arbóreas que incorporam os módulos M1 (plantação de arbóreas) e M3 (plantação 
de arbóreas e arbustivas) são espécies arbóreas autóctones e adaptadas edafoclimaticamente, como  
o Populus nigra (choupo negro), Populus alba (choupo branco) e Fraxinus angustifolia (freixo): As 
espécies arbustivas que incorporam os módulos M2 (plantação de arbustivas) e M3 são espécies 
arbustivas autóctones e adaptadas edafoclimaticamente, como o Nerium oleander (loendro), Crataegus 
monogyna (pilriteiro), Securinega tinctoria (tamujo) e Rosa canina (roseira –brava). 

 

8 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Após conclusão em dezembro de 2008 do documento ” Contributo para as cláusulas técnicas 
para intervenção nas linhas de água dos blocos de rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva” vários projetos de drenagem e Estudos de Impacte Ambiental para os blocos de rega na área 
do EFMA foram elaborados pelas empresas projetistas, para além do projeto de execução e EIA dos 
blocos de rega de Ervidel – Rede de drenagem (que foi o primeiro, e que se encontra atualmente em 
fase de obra), atendendo em parte às cláusulas constantes do referido documento e às 
recomendações sobre o presente tema, incluídas em pareceres produzidos posteriormente pela 
DGADR no âmbito do acompanhamento aos projetos de drenagem na área do EFMA. 
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