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1. Introdução 

Este documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Rede Primária 

do Subsistema de Rega do Ardila , projecto que se enqua dra no Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva. 

O presente estudo foi realizado pela NEMUS, Gestão e Requalificação Ambiental, Lda, de modo a cumprir a 

legislação ambiental em vigor, que obriga a realização de um processo de Avaliação Impacte Ambiental 

(AIA) para todos os projectos que afectem o meio ambiente (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio). 

O EIA foi realizado no período de Janeiro de 2003 a Maio de 2005 e analisa o Estudo Prévio da Rede 

Primária do Subsistema de Rega do Ardila, que contempla duas alternativas possíveis para a construção 

deste projecto. O objectivo geral do EIA é identificar os possíveis problemas ambientais que a 

implementação deste projecto possa vir a trazer, permitindo assim a avaliação da sua viabilidade a nível 

ambiental e ainda a definição de medidas para evitar, atenuar ou compensar esses problemas. 

 

2. O que é a Rede Primária do Subsistema do Ardila? 

O projecto em análise neste estudo é a Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila. O Subsistema de 

Rega do Ardila faz parte do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), um projecto regional 

centrado à volta da barragem de Alqueva e da água aí armazenada. Um dos principais objectivos do EFMA 

é utilizar a água de Alqueva para regar os melhores terrenos de parte do Alentejo, encontrando-se previsto 

que venham a ser regados um total aproximado de 115 000 ha de terrenos. 

De modo a transportar a água de Alqueva até estes terrenos, encontra-se a ser projectado um conjunto de 

infra-estruturas hidráulicas de transporte, armazenamento temporário e distribuição da água, que em 

conjunto se chama  o Sistema Global de Rega de Alqueva. Este Sistema Global encontra-se dividido em três 

subsistemas, que abrangem áreas geográficas diferentes: 

• o Subsistema de Alqueva – que prevê regar cerca de 62 000 ha de terrenos nos concelhos de 

Évora, Alcácer do Sal, Alvito, Cuba, Portel, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Beja e Aljustrel, 

tendo como origem de água principal a albufeira do Alqueva; 

• o Subsistema de Pedrógão – que prevê regar cerca de 26 000 ha de terrenos nos concelhos 

de Beja e Vidigueira, tendo como origem de água principal a albufeira de Pedrógão; 
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• e o Subsistema do Ardila, cuja rede primária se encontra em análise no presente estudo – 

que prevê regar cerca de 28 200 ha de terrenos nos concelhos de Moura e Serpa, tendo como 

origem principal de água a albufeira de Pedrógão; 

O Subsistema de Rega do Ardila utilizará assim a água armazenada na albufeira do Pedrógão para regar 

cerca de 28 200 ha na margem esquerda do Rio Guadiana, nos concelhos de Moura e Serpa. Para atingir 

este objectivo, o Subsistema do Ardila inclui, para além dos terrenos a serem beneficiados, uma rede 

primária e uma rede secundária de rega. 

A rede primária é composta por infra-estruturas de alguma dimensão, como albufeiras, canais, condutas, 

estações elevatórias e pequenos reservatórios, e cumpre o propósito de transportar a água desde a 

albufeira do Pedrógão até à proximidade dos terrenos a regar. A rede secundária de rega é um conjunto de 

pequenas infra-estruturas, como pequenas condutas, bocas de rega, hidrantes, etc., que irá ligar a rede 

primária de rega aos terrenos beneficiados, permitindo assim a rega efectiva desses terrenos. 

É importante notar que no presente estudo apenas se encontra em análise a rede primária do Subsistema 

do Ardila, e não a rede secundária, nem os próprios terrenos a serem beneficiados. O âmbito  do presente 

estudo é assim a Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, para a qual o Estudo Prévio em análise 

prevê duas soluções alternativas. 

 

3. Descrição da Rede Primária do Subsistema do Ardila 

A Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila é composta por um conjunto de infra-estruturas 

hidráulicas de captação, bombagem, transporte e armazenamento temporário, cujo objectivo final é 

transportar a água armazenada na albufeira do Pedrógão aos terrenos a regar por este subsistema nos 

concelhos de Moura e Serpa. Em termos gerais prevê-se que volume de água anual consumido para rega 

no Subsistema do Ardila rondará cerca de 193,7 hm3 em ano médio e 211,2 hm3 em ano seco. Estes 

volumes de água serão fornecidos na sua maioria pela albufeira do Pedrógão, sendo ainda aproveitada a 

água armazenada pelas albufeiras da Rede Primária do Subsistema do Ardila. 

Em termos muito gerais, a Rede Primária do Subsistema do Ardila é composta pelas seguintes estruturas: 

• Uma captação de água principal próxima do Açude do Pedrógão (EE Pedrógão), incluindo 

uma estação elevatória primária; 
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• Oito barragens e respectivas albufeiras, das quais uma já existente (Barragem do Enxoé) e 

sete a construir (Brenhas, Caliços, Amoreira, Brinches, Pias, Serpa e Laje). Estas albufeiras 

servirão como pontos de armazenamento temporário e de distribuição da água captada em 

Pedrógão; 

• Uma rede de canais e condutas de transporte  da água , desde a albufeira do Pedrógão até à 

proximidade dos terrenos a beneficiar. Esta rede inclui, em ambas as alternativas, 33,7 km 

de condutas gravíticas, 25,9 km de condutas elevatórias e 8,3 km de canais e 1 km de sifões; 

• Seis estações elevatórias primárias, incluindo a já referida EE de Pedrógão e ainda  as 

estações elevatórias de Amoreira, Brinches, Caliços, Serpa1 e Serpa2. Estas estruturas 

servem para bombear a água de modo a ser possível distribui-la às zonas mais altas; 

• Oito pequenos reservatórios de regularização, que farão a transição entre a rede primária e a 

rede secundária de rega. 

Estas infra-estruturas desenvolvem-se nos concelhos de Serpa e Moura, abrangendo as freguesias de São 

João Baptista e Santo Agostinho (concelho de Moura), e Pias, Brinches, Sta. Maria e S. Salvador (concelho 

de Serpa). A localização geográfica do projecto em análise pode ser observada na Figura 1, onde se 

representam as infra-estruturas que compõem a Rede Primária do Subsistema do Ardila. 

No presente estudo encontram-se em avaliação duas soluções alternativas para a Rede Primária do 

Subsistema de Rega do Ardila, denominadas alternativas VIII e X. Ambas estas alternativas são baseadas 

na definição de quatro circuitos hidráulicos principais, através dos quais a água é transportada desde 

Pedrógão até aos terrenos a beneficiar. As duas alternativas são praticamente iguais em três desses 

quatro circuitos, sendo que as infra-estruturas listadas acima são comuns a ambas as alternativas. 

As alternativas em análise são diferentes apenas no circuito de Serpa, na forma como se processa o 

abastecimento da albufeira de Serpa: na alternativa VIII este abastecimento provêm da albufeira do 

Pedrógão, através do circuito hidráulico de Brinches; na alternativa X o circuito de Serpa é independente 

dos restantes três circuitos, e o abastecimento da albufeira de Serpa é feito a partir de uma captação a 

construir no rio Guadiana. 

Assim, para além das infra-estruturas enumeradas acima, que são comuns a ambas as alternativas de 

projecto, as alternativas em análise incluem ainda os seguintes elementos de projecto: 

• Alternativa VIII – uma conduta gravítica de 2,3 km, que liga o circuito de Brinches à albufeira 

de Serpa e uma pequena central hidroeléctrica no fim desta conduta , que visa aproveitar o 

desnível entre esta conduta e a albufeira de Serpa para produzir energia ; 
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• Alternativa X – uma captação no rio Guadiana, um pouco a montante da ponte de Serpa, uma 

estação elevatória primária, 1 km de conduta elevatória, uma câmara de transição e 2,4 km 

de conduta gravítica, que estabelecem a ligação entre a captação no Guadiana e a albufeira 

de Serpa. 

Todas as infra -estruturas de projecto das duas alternativas são representadas na Figura 1. O 

funcionamento das duas alternativas é explicado de seguida, aconselhando-se que a leitura da descrição 

do projecto seja acompanhado da consulta da Figura 1, para facilitar a compreensão do projecto. Mais à 

frente no texto apresenta -se ainda uma breve descrição das principais características das infra-estruturas 

de projecto, nomeadamente das sete barragens previstas e dos canais e condutas. 

Relembra-se que o objectivo fundamental da Rede Primária do Subsistema do Ardila é transportar a água 

armazenada na albufeira do Pedrógão até aos terrenos a regar nos concelhos de Moura e Serpa, e que 

neste estudo apenas se encontra em avaliação a rede primária de rega. Apesar disto, na descrição 

seguinte referem-se também os blocos de rega que se prevê virem a ser regados a partir de cada 

componente da rede primária de rega, de modo a melhor enqua drar o projecto. 

Alternativa VIII 

Esta alternativa tem apenas uma origem de água principal, situada numa estação elevatória próxima da 

barragem do Pedrógão. Esta estação elevatória (EE Pedrógão) bomba a água através de uma conduta 

elevatória até uma câmara  de transição. O caudal máximo a transferir por esta conduta é de 18,67 m3/s. A 

partir desta câmara de transição a água é transportada por gravidade num canal até às albufeiras de 

Amoreira (o caudal máximo a transferir para esta albufeira é de 8,98 m3/s) e Brinches (caudal máximo de 

9,69 m3/s), abastecendo ainda o reservatório de regularização de Brinches-Norte. Esta secção do projecto 

é denominada circuito hidráulico do Pedrógão. Prevê-se que este circuito hidráulico apenas venha a 

beneficiar directamente cerca de 1525 ha, através de uma estação elevatória secundária localizada no 

reservatório de Brinches-Norte. 

Para Este da albufeira da Amoreira, a água será bombada através de uma estação elevatória, localizada 

junto a esta barragem, sendo conduzida através de uma conduta elevatória até à albufeira dos Caliços (o 

caudal máximo neste troço é de 10,85 m3/s). Da albufeira dos Caliços, a água é conduzida por gravidade e 

em conduta para Sul (caudal máximo 3,73 m3/s), de maneira a reforçar a albufeira de Pias, e para Norte, 

até ao pequeno reservatório de regularização de Moura 1 (caudal máximo 0,86 m3/s). 
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Para Este da albufeira dos Caliços, a água é novamente conduzida numa conduta elevatória, com recurso a 

uma estação elevatória (caudal máximo 3,08 m3/s), até à câmara de transição de Atalaia, de onde segue 

novamente por gravidade, e em conduta, até aos reservatórios de Atalaia (1,40 m3/s) e dos Machados 

(1,68 m3/s). Esta secção do projecto é denominada circuito hidráulico da Amoreira. Prevê-se que este 

circuito hidráulico venha a beneficiar cerca de 14 170 ha, a partir dos reservatórios de regularização e de 

várias pequenas estações elevatórias. 

Para Sul da albufeira de Brinches, a água será bombada por uma estação elevatória, e conduzida por 

conduta elevatória até ao reservatório de Brinches-Este  (5,19 m3/s). Daqui, a água continua para Sul, 

sempre em conduta gravítica, abastecendo as albufeiras de Serpa (1,71 m3/s), Laje (2,64 m3/s) e Enxoé 

(0,19 m3/s), e ainda o reservatório de Montinhos (0,65 m3/s). 

A ligação à albufeira de Serpa inclui ainda uma central hidroeléctrica. Esta central servirá para aproveitar a 

diferença de alturas entre a conduta principal e a albufeira de Serpa para produzir energia, através do 

turbinamento da água transportada até à albufeira de Serpa. A mesma central poderá ainda ser usada 

para permitir o fornecimento de água às albufeiras do Enxoé e da Rib.ª da Laje, a partir da albufeira de 

Serpa, usando para isso grupos reversíveis. A energia eléctrica produzida nesta central será integrada na 

rede eléctrica nacional num ponto de interligação a localizar no ramal com origem em Serpa e que bifurca 

para Brinches e Pias ou num ramal tão próximo quanto possível. 

Esta secção do projecto é denominada circuito hidráulico de Brinches. Prevê-se que este circuito 

hidráulico venha a beneficiar cerca de 8 095 ha, a partir dos reservatórios de regularização e de pequenas 

estações elevatórias. 

A partir da albufeira de Serpa, a água é conduzida para Sul, sendo elevada num primeiro passo, através de 

uma estação elevatória junto à albufeira de Serpa, até ao reservatório Serpa-Norte  (3,92 m3/s), e num 

segundo passo, por via de uma segunda estação elevatória, desde este reservatório até ao reservatório 

Serpa-Sul (1,25 m3/s), sempre em conduta elevatória. Esta secção do projecto é denominada circuito 

hidráulico de Serpa. Prevê-se que este circuito hidráulico venha a beneficiar cerca de 3 745 ha, a partir dos 

reservatórios referidos. 

Para além dos quatro circuitos hidráulicos referidos, a alternativa VIII inclui ainda a albufeira de Brenhas, a 

partir da qual se encontra prevista a beneficiação de 665 ha, através de uma estação elevatória, 

recorrendo apenas às afluências naturais desta albufeira. 
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Alternativa X 

O esquema de funcionamento da alternativa X é muito parecido ao da alternativa VIII, variando apenas na 

forma como se abastece a albufeira de Serpa: nesta  alternativa X a albufeira de Serpa tem uma origem de 

água independente do restante subsistema – uma captação a construir no rio Guadiana. Assim, os 

circuitos hidráulicos de Pedrógão e Amoreira são exactamente iguais aos descritos atrás para a alternativa 

VIII, assim como o é a utilização da albufeira de Brenhas. 

O circuito hidráulico de Brinches na alternativa X desenvolve-se também como descrito para a alternativa 

VIII, mas apenas fornecerá água às albufeiras de Laje e Enxoé, não existindo a ligação à albufeira de Serpa, 

nem a respectiva central hidroeléctrica. 

Quanto ao circuito hidráulico de Serpa, este tem como origem de água na alternativa X uma captação a 

construir no rio Guadiana, a partir da qual a água é elevada ao longo de uma conduta elevatória, 

recorrendo a uma estação elevatória, até à câmara de transição de Serpa (1,71 m3/s). A partir desta câmara 

de transição, a água é transportada graviticamente, por meio de conduta, até à albufeira de Serpa. Para 

Sul da albufeira de Serpa, o circuito hidráulico de Serpa na alternativa X é igual ao descrito para a 

alternativa VIII. As áreas que estão previstas serem beneficiadas a partir de cada circuito hidráulico são 

também iguais para ambas as alternativas em análise. 

Descrição de infra -estruturas de projecto – Barragens e Reservatórios 

O Subsistema de Rega do Ardila inclui a construção de sete barragens novas, nomeadamente as barragens 

de Amoreira, Brenhas, Brinches, Caliços, Laje, Pias e Serpa. Todas estas barragens serão de terra (aterro 

zonado). As principais características destas barragens, e respectivas albufeiras, são apresentadas no 

quadro seguinte, incluindo a capacidade útil da albufeira (o volume de água que poderá ser utilizado) e o 

nível de pleno armazenamento (o nível máximo do terreno, em metros, a que a água chegará). 

Quadro 1 – Características das barragens incluídas na Rede Primária do Subsistema do Ardila  

Parâmetro Brinches Amoreira Caliços Pias Serpa Laje Brenhas 

Linha de água represada 
Ribeira 
de Pias 

Barranco das 
Amoreiras 

Barranco 
dos Caliços 

Barranco 
de St. Luzia 

Ribeira do 
Enxoé 

Barranco 
da Laje 

Ribeira de 
Brenhas 

Área inundada pela albufeira (ha) 142,6 150,2 26,4 33,4 158,6 66,6 137,5 

Capacidade útil (milhões de m3) 9,6 9,16 0,5 0,7 9,9 1,62 10,3 

Nível de pleno armazenamento (NPA – m) 135,0 135,0 196,0 190,0 123,5 177,5 150,0 

Altura máxima da barragem acima do 
terreno (m) 

32,0 24,0 14,0 11,5 29,1 20,3 33,0 

Volume de aterro (m3) 513400 570000 101000 120000 448000 191200 441000 
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Par além das sete barragens novas a serem construídas, a Rede Primária irá incluir ainda a albufeira do 

Enxoé, já existente, e oito pequenos reservatórios de regularização, a partir dos quais se fará a ligação às 

redes secundárias de rega de cada bloco. 

Destes oito reservatórios, dois serão pequenas barragens, implantados em pequenas linhas de 

escorrência, e seis serão reservatórios semi-escavados. As principais características dos dois reservatórios 

do tipo pequena barragens de aterro apresenta m-se no Quadro seguinte. 

Quadro 2 – Principais características dos reservatórios tipo pequena barragem 

Parâmetro Brinches-Este Brinches-Norte 

Área inundada pela albufeira (ha) 4,8 2,1 

Volume útil da albufeira (milhares de m3) 38,2 21,5 

Nível de pleno armazenamento (NPA – m) 180,0 136,7 

Altura máxima acima do terreno (m) 6 5 

Volume de aterro (m3) 12750 9950 

Os reservatórios do tipo semi-escavado serão constituídos por obras de escavação e aterro perimetral, 

impermeabilizados por aplicação de geomembranas de PEAD. Os materiais a utilizar nos aterros resultarão 

da selecção dos produtos das próprias escavações do reservatório. No Quadro seguinte apresentam-se as 

principais características destes reservatórios. 

Quadro 3.4.21 – Principais características dos reservatórios do tipo semi-escavado 

Parâmetro Atalaia Machados Montinhos Moura Serpa-Norte Serpa-Sul 

Área da base interior (m2) 35,5x71,0 39,5x79,0 21,0x42,0 35,5x71,0 61,0x122x0 35,5x71,0 

Volume útil (milhares de m3) 14,0 16,5 6,0 14,0 36,0 14,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA – m) 206,0 205,0 179,0 192,5 190,0 240,0 

Altura máxima (m) 5 5 5 5 5 5 

Descrição de infra -estruturas de projecto – canais e condutas 

A rede de canais e condutas da Rede Primária do Subsistema do Ardila é composta por: 

• 61,9 km de condutas na Alternativa VIII (das quais 36,0 km gravíticas e 25,9 km elevatórias) e 

63 km de condutas na Alternativa X (das quais 36,1 km gravíticas e 26,9 km elevatórias); 

• 8,3 km de canais em ambas as alternativas; 

• 1,0 km de sifões em ambas as alternativas. 
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As condutas são estruturas de secção circular (tubos) de diversas dimensões, consoante os volumes 

transportados em cada conduta. Os troços em sifão são também compostos por condutas, sendo 

chamados de sifão porque são utilizados para passar por baixo de uma ribeira ou de um vale. Todas as 

condutas serão enterradas, ficando assim abaixo da superfície na fase de exploração. 

Para a construção das condutas será afectada uma faixa de terreno que variará entre um máximo de 16 m 

(no início do circuito, onde as condutas são maiores) e um mínimo de 10 m. Esta faixa corresponde à 

largura da vala para implantação das condutas e uma largura adicional de 5 m para circulação durante a 

obra. Na fase de exploração, as condutas estarão enterradas pelo que apenas uma estreita faixa de 

terreno estará sujeita a algumas condicionantes (entre 6 m no máximo e 70 cm no mínimo) .  

Os troços em canal terão a configuração normal dos canais de rega, tendo uma secção trapezoidal e 

estando a céu aberto. Para a construção dos 8,3 km de canal (todos no início da Rede Primária, no circuito 

do Pedrógão), será afectada uma faixa de cerca de 20 m a 23 m de largura, necessária às obras de 

construção. Na fase de exploração a largura desta faixa irá ser ligeiramente maior, 26 m a 29 m, devido à 

necessidade de ter uma faixa 3 m para cada lado dos limites dos taludes do canal, para circulação, 

colocação das vedações, etc. 

Descrição de infra-estruturas – estações elevatórias 

As estações elevatórias correspondem a pequenos edifícios de secção rectangular em planta, com 16 m de 

largura e 16 a 42 m de comprimento. As estações elevatórias serão constituídas por um circuito hidráulico 

de aspiração, localizado entre a tomada de água das barragens e os grupos electrobomba, e por um 

circuito hidráulico de compressão localizado a jusante destes, estabelecendo a ligação à rede primária de 

rega. A função destas estruturas é elevar a água de modo a vencer obstáculos fisiográficos e permitir a 

distribuição da água a toda o circuito da Rede Primária do Subsistema do Ardila. 
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4. Estado Actual do Ambiente e Avaliação de Impactes 

Para caracterizar o ambiente actual da região onde será construída a Rede Primária do Subsistema de 

Rega do Ardila foram estudadas várias matérias, abrangendo questões relacionadas com o clima, a 

paisagem, a ecologia, os solos e a geologia, a qualidade do ambiente (ruído, ar e resíduos), as águas 

superficiais (rios, ribeiras e barragens), as águas subterrâneas, as populações, a economia e o património 

histórico e cultural. 

No estudo foi pesquisada informação detalhada sobre a zona, e foram ainda realizados trabalhos de 

campo, como por exemplo levantamentos florísticos, levantamento do património arqueológico, entre 

outros temas estudados. Com base em toda esta informação foi construída uma imagem do estado actual 

do ambiente, imagem esta que será a base para a identificação dos eventuais problemas e vantagens 

ambientais (impactes) que o projecto em análise poderá trazer. 

Por impacte ambiental entende-se as alterações que se verificam no ambiente da área de estudo 

provocadas pelo projecto, de forma directa ou indirecta. Estes impactes podem ser positivos ou negativos, 

consoante constituem vantagens ou problemas para o ambiente. A importância do impacte é dada pelo 

valor relativo das consequências ecológicas, ambientais ou sociais desse impacte  

Os impactes podem ainda ser temporários, quando desaparecem após algum tempo, ou permanentes, 

quando esse impacte se mantém ao longo do tempo de vida do projecto. 

Clima  

Em relação ao clima da área de estudo, o mesmo é tipicamente mediterrânico, com duas estações 

evidentes – uma estação quente e seca e uma estação fria e húmida. O clima desta região apresenta assim 

temperaturas elevadas e fraca humidade, com ventos fracos a moderados e uma elevada insolação e 

evaporação. Devido a estas características, o clima nos concelhos de Moura e Serpa pode ser classificado 

como semi-árido a sub-húmido. 

Considerando as acções do projecto, não foi identificada qualquer alteração importante sobre o clima da 

região provocada pela construção da Rede Primária do Subsistema do Ardila. Durante o funcionamento do 

projecto, a presença das sete albufeiras a construir irá provocar um ligeiro aumento da evaporação, com 

um consequente aumento da humidade, da precipitação e dos nevoeiros e neblinas matinais. Por outro 

lado é previsível a diminuição da amplitude térmica e da frequência de geadas, ou seja existe uma 

tendência para um clima mais ameno e ligeiramente mais húmido. Este efeito pode ser considerado como 
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uma vantagem, um impacte positivo, dadas as características secas e quentes deste clima, no entanto 

será pouco importante a nível regional. Indirectamente, o projecto permitirá a rega nos terrenos 

beneficiados pelo subsistema, o que fará aumentar a quantidade de água no solo, com consequências 

semelhantes às descritas acima, ou seja uma ligeira amenização do clima local. 

Em relação à comparação entre as duas alternativas, e no que diz respeito aos efeitos sobre o clima, não 

existem diferenças relevantes entre as alternativas VIII e X. 

Geologia 

O projecto em análise irá ser construído na unidade morfoestrutural mais antiga do território português – 

o maciço Antigo ou Hespérico. Dentro do Maciço Antigo, a área de intervenção localiza-se na Zona da Ossa 

Morena, mais concretamente no sector Montemor-Ficalho. 

Nesta região ocorrem muitos tipos de rochas diferentes, incluindo terrenos metamórficos (como os xistos 

e os mármores) e ígneos (como os granitos). Na parte Norte da área de intervenção desenvolve-se uma 

bacia de sedimentação, mais recente, onde aflora o Complexo de Moura e o Complexo de Marmelar. Para 

além desta bacia de sedimentação, existem ainda outros depósitos de sedimentos mais recentes, como os 

aluviões e terraços fluviais, ou seja sedimentos depositados pelos cursos de água. 

A morfologia dos concelhos de Moura e de Serpa é dominada pelo que se designa por peneplanície 

alentejana, ou seja por uma zona aplanada extensa, pontualmente com suaves elevações. Na área de 

estudo existem várias falhas e lineamentos, nomeadamente a falha da Vidigueira e a falha de Ferreira -

Ficalho. 

Na área de estudo não existe, no momento presente, actividade mineira. Todavia no passado existiram 

diversas explorações de ferro, que devem ser consideradas na medida em que pelo menos uma delas, a 

Mina da Orada, apresenta um elevado potencial em ferro. Desta forma, esta mina e respectivas 

concessões deverão ser preservadas, uma vez que num futuro próximo poderão vir a ser reactivadas. 

Existem 21 pedreiras na região estudada, sendo que nenhuma delas será directamente afectada pelo 

projecto em análise. Todavia, como algumas das pedreiras se encontram presentemente em actividade, 

deverão ser tomadas medidas de ressalva aquando da implementação da Rede Primária do Subsistema de 

Rega do Ardila. Para além das pedreiras, existem ainda ocorrências hidrominerais na zona de Moura, 

designadamente as concessões Pisões-Moura e Santa Comba e Três Bicas, a primeira aproveitada para 

engarrafamento, enquanto que a segunda foi no passado utilizada em termalismo. 
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Os principais impactes na geologia ocorrerão na fase de construção, devido às várias escavações, aterros 

e outras actividades de construção necessárias à implantação dos estaleiros, vias de acesso, barragens, 

condutas e restantes infra -estruturas. Estas acções irão provocar a desflorestação da área directamente 

afectada, a modificação da morfologia local, a compactação dos terrenos afectados, aumentando a erosão 

nos mesmos, para além de ser necessário escavar e aterrar quantidades importantes de terras e outros 

materiais. Assim, do ponto de vista da componente geológica, estas alterações ao terreno constituem um 

problema, que será importante localmente nos sítios de construção, mas pouco importante no contexto 

global da área de estudo. De forma a reduzir estes problemas é proposto no EIA o aproveitamento dos 

materiais sobrantes e o revestimento dos taludes de escavação com plantas, para reduzir a erosão. 

Em relação às alternativas em estudo, não existem diferenças significativas entre as duas no que  respeita 

a vantagens ou problemas para os factores geológicos. 

Solos 

Em relação aos solos, as principais acções do projecto que poderão trazer problemas são a construção das 

infra-estruturas, com a afectação directa dos solos da área de construção, e a inundação de solos pelo 

enchimento das albufeiras. 

Para avaliar a importância destes problemas, estudaram-se os solos existentes numa faixa de 1 km para 

cada lado do traçado dos canais, condutas e demais infra -estruturas previstas. Nesta faixa foram 

identificados 57 tipos de solos diferentes, sendo os mais abundantes os Solos Mediterrâneos Vermelhos 

ou Amarelos de margas ou calcários margosos, os Solos Calcários Vermelhos de calcários, os Solos 

Calcários Pardos de calcários, os Solos Litólicos Não Húmicos de granitos e os Solos Mediterrâneos Pardos 

de arenitos ou argilas. 

A construção das estruturas integradas na rede primária irá provocar a destruição da faixa de solos 

abrangida pelas escavações para os canais e condutas e o aumento do risco de erosão e de contaminação 

na envolvente directa dos locais de construção, devido às várias acções normais do processo de 

construção. Os problemas que estas acções geram sobre os solos foram avaliados, no entanto, como 

pouco importantes, dado se tratar de efeitos muito localizados, afectando áreas muito reduzidas. 

A construção das sete barragens previstas irá provocar a inundação de cerca de 700 ha de solos, aquando 

do enchimento das albufeiras, dos quais cerca de 58% apresentam uma qualidade razoável. A submersão 

destes solos pelas albufeiras foi considerado um impacte negativo importante, dada a boa qualidade dos 

solos, pelo que foi definida uma medida de minimização que passa pela recolha desses solos de melhor 
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qualidade e pelo transporte dos mesmos para outro local, onde poderão continuar a ser usados. Com esta 

medida, a inundação dos solos pelas albufeiras passa a ser um problema pouco importante. 

Em relação aos solos, as análises feitas levam à conclusão de que, embora a diferença entre as duas 

alternativas não seja muito expressiva, a alternativa VIII é mais favorável, porque implica a afectação de 

menos áreas de solos (devido a ter menos infra-estruturas) e de solos de menor qualidade. 

Águas superficiais 

No que respeita às águas superficiais, ou seja, aos rios, ribeiras e outras massas de água, o projecto em 

análise inclui algumas acções com potenciais impactes sobre esta componente ambiental, entre as quais a 

construção das sete barragens, o atravessamento de algumas ribeiras pelas infra-estruturas e o transporte 

de água superficial da albufeira do Pedrógão (vinda de Alqueva). 

Para avaliar estes potenciais impactes, o EIA estudou por um lado as características das principais ribeiras 

presentes na região afectada e por outro realizou um estudo de modelação matemática para tentar 

compreender como se comportarão no futuro as albufeiras que serão construídas. 

Em termos hidrológicos, o projecto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana. Para além do rio 

Ardila, a Norte da área de estudo, e do rio Guadiana, a Oeste da área de estudo, as principais linhas de 

água que poderão ser afectadas pelo projecto são a ribeira do Enxoé, a ribeira de Pias e a ribeira das 

Amoreiras. Para além destas ribeiras, existem ainda muitos outros cursos de água de menores dimensões. 

Os principais impactes sobre as linhas de água da área de estudo irão ocorrer na fase de construção, em 

particular devido ao atravessamento de ribeiras pelos canais e condutas, e devido às alterações das linhas 

de água onde serão construídas as sete barragens de projecto. 

A construção das condutas e canais implicará o atravessamento pontual de ribeiras por estas infra -

estruturas. Estes atravessamentos serão realizados em sifão nas linhas de água de maiores dimensões, 

pelo que a afectação destas ribeiras pelo atravessamento será apenas temporário, ocorrendo apenas na 

fase de construção, sendo reposta a situação actual das ribeiras depois disso. Uma vez que se trata de 

intervenções pontuais e temporárias sobre estas linhas de água , os problemas ambientais provocados por 

estas acções foram considerados como relativamente pouco importantes. 

Por outro lado, a construção das sete barragens de projecto irá afectar de forma importante as ribeiras de 

Brenhas, Amoreiras, Pias, Enxoé, Caliços, Sta. Luzia e Laje, transformando estes sistemas de água corrente 

em albufeiras. A transformação completa destas ribeiras tem implicações negativas não só sobre o troço 
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da ribeira afectado, mas também para jusante da barragem, com alterações certas nas comunidades 

biológicas, na qualidade da água e nas relações entre o meio hídrico e o substracto. A construção destas 

barragens constitui assim um impacte negativo sobre as águas superficiais, sendo avaliado como um 

problema importante e de magnitude relativamente elevada, já que serão afectadas todas as principais 

ribeiras presentes na área de estudo, e considerando ainda que os dois principais rios desta região já se 

encontram também represados (Ardila e Guadiana). 

Para minimizar este problema, o EIA propõe que sejam definidos regimes de caudais de manutenção 

ecológica para estas barragens, através da realização de estudos específicos. 

Uma vez que o projecto irá criar sete novas albufeiras nesta região, procedeu-se ao estudo do seu 

comportamento futuro, em termos de qualidade da água, através da modelação matemática das albufeiras 

e dos territórios que drenam para estas albufeiras. 

Os resultados obtidos indicam que todas as albufeiras de projecto irão provavelmente ficar relativamente 

eutrofizadas, como a maioria das albufeiras desta região (considerando os valores de fósforo total e 

clorofila-a). Para além disso, de acordo com a classificação do INAG, as albufeiras serão classificadas 

provavelmente como sem poluiç ão ou pouco poluídas, para os restantes parâmetros físico-químicos 

analisados. 

Para tentar reduzir os problemas de eutrofização a que estas albufeiras estarão sujeitas, o EIA define 

várias medidas ambientais, incluindo a desarborização e desmatação do regolfo das albufeiras, a 

definição de um modelo de exploração destas albufeiras que minimize os efeitos de eutrofização e o 

estabelecimento de um programa de monitorização da qualidade da água destas albufeiras. 

Águas subterrâneas 

A área de intervenção do projecto em análise abrange dois sistemas aquíferos de importância regional: 

Moura-Ficalho, a Nordeste, e Gabros de Beja, a Sudoeste. A restante área do projecto situa-se totalmente 

numa área de interesse para as águas subterrâneas, definida como Sector Pouco Produtivo das Rochas 

Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena. 

A área de intervenção deste projecto localiza-se numa região com importantes recursos hídricos 

subterrâneos, o que se reflecte no número de captações inventariadas numa faixa de 1 km em redor das 

infra-estruturas de projecto (195). Destas captações o uso da grande maioria é a rega, mas 16 são 

destinadas ao abastecimento público. Na área de estudo estão ainda localizadas 7 captações 
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pertencentes à rede de monitorização das águas subterrâneas do Alentejo, duas das quais serão 

submersas pela albufeira de Brenhas. 

As captações estudadas têm produtividades muito diferentes entre si, variando os caudais de exploração 

registados em 19 captações de água subterrânea entre um mínimo de 0,82 l/s e um máximo de 10 l/s. 

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, registam-se várias situações de desvio aos limites 

legais, ocorrendo concentrações significativas de alguns iões, como cloreto, sódio, magnésio e nitrato, 

acompanhadas de uma elevada mineralização destas águas. Estas elevadas concentrações de iões podem 

ter várias origens, incluindo contaminação natural pela circulação da água nas rochas, embora existam 

também referências a eventuais fontes de contaminação humana na região, nomeadamente indústrias de 

salmoura e de fossas assépticas. 

Em relação aos nitratos, a responsabilidade da contaminação das águas subterrâneas neste ião tem sido 

atribuída às práticas agrícolas, nomeadamente aos processos de fertilização, que deverão ter tido um 

papel importante na alteração da composição química destas águas. Os problemas de qualidade da água 

subterrânea, sobretudo relacionados com os nitratos, explicam inclusivamente a inclusão do sistema 

aquífero dos Gabros de Beja numa área de vulnerabilidade à poluição com nitratos (Portaria nº 1100/2004; 

DR 208 SÉRIE I-B de 2004-09-03). 

Em relação aos efeitos que a construção e exploração da Rede Primária do Subsistema do Ardila poderá 

ter sobre as águas subterrâneas, foram detectados problemas mas também vantagens deste projecto. Por 

um lado, todas as actividades inerentes à construção poderão gerar eventuais situações de degradação da 

qualidade da água  subterrânea, especialmente em caso de acidentes, mas que poderão ser facilmente 

evitadas com a aplicação dos cuidados e medidas de boa gestão das obras definidas no EIA. 

Por outro lado, a implantação destas estruturas no território reduz a área de recarga disponível para os 

aquíferos (devido à impermeabilização dos terrenos na área construída), mas este problema  será pouco 

importante, não só porque a área impermeabilizada é muito pequena no contexto de toda a área de 

intervenção, mas também porque esta perda será compensada pelo aumento da taxa de recarga que 

acontecerá devido à criação de sete novas albufeiras. 

As novas albufeiras funcionarão como áreas de recarga permanente para as águas subterrâneas, o que 

constitui uma vantagem que pode ser importante para as águas subterrâneas, especialmente porque 

podem auxiliar à diluição de alguns iões poluentes existentes actualmente nestas águas. 



 

Rf_t02014/06 Estudo de Impacte Ambiental da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila;  17 

Resumo Não Técnico   

  

 

Em relação à comparação entre as duas alternativas de projecto (alternativas VIII e X), constata-se que as 

acções de projecto que têm mais importância para as águas subterrâneas são comuns a ambas, pelo que 

nenhuma das duas pode ser considerada mais favorável para este descritor. 

Qualidade do Ambiente 

Em relação à qualidade do ambiente, foram estudadas a qualidade do ar, os níveis de ruído e a produção e 

gestão de resíduos na região em estudo. Constata -se que a qualidade do ar de um modo geral é boa, já 

que devido ao carácter rural desta zona não existem fontes de poluição atmosférica significativas. Entre as 

poucas fontes de poluição do ar nesta região destaca-se o tráfego rodoviário que circula nas estradas mais 

próximas, particularmente no IP8, EN255 e EN258, e algumas pedreiras em funcionamento na zona entre 

Serpa e Brinches. De qualquer forma estas fontes não são suficientes para degradar a qualidade do ar, 

devido ao volume de tráfego registado e à morfologia da zona dominada por vales abertos, pelo que em 

geral a qualidade do ar é boa. 

Em relação aos níveis sonoros não foram identificadas na área envolvente fontes emissoras de ruído 

consideradas preocupantes. A única fonte de ruído importante é a circulação automóvel nas estradas mais 

próximas, especialmente no IP8, na EN255 e EN258, mas mesmo assim os níveis de ruído que se fazem 

sentir nesta região são baixos e de reduzido significado em termos de incomodidade para as populações, 

nomeadamente de Moura, de Brinches, de Pias e de Serpa. Este facto deve-se às características da zona, 

dominada por usos agrícolas e agro-florestais, apresentando assim uma pressão humana reduzida. 

No que diz respeito à produção e gestão de resíduos também não foram detectados problemas, já que 

ambos os concelhos apresentam um índice de recolha de resíduos sólidos elevado. Ao nível dos efluentes 

líquidos, o concelho de Moura apresenta excelentes taxas de drenagem e tratamento de águas residuais, 

com 100% de população servida com ETAR. Já o concelho de Serpa, apesar de uma boa taxa de drenagem 

(87%) possui ainda um baixo índice de tratamento, com apenas 47% de população servida com ETAR em 

funcionamento. 

Em relação à construção e exploração da Rede Primária do Subsistema do Ardila, não foram identificados 

problemas graves sobre a qualidade do ambiente . Em relação à qualidade do ar, espera-se a produção de 

poeiras para a atmosfera, originárias das várias acções de projecto, especialmente as escavações e 

aterros e a movimentações de máquinas e camiões. Como se trata de um efeito temporário e rapidamente 

reversível, e considerando a boa qualidade do ar desta região, não se espera que este seja um problema 

importante. 
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No que respeita ao ambiente sonoro, espera-se também a produção de ruído apenas na fase de 

construção, devido às obras. Em geral não se espera a ocorrência de problemas, dado o carácter rural da 

região, sendo que na grande maioria dos locais em que haverá obras não existem casas ou habitações 

próximas. Nos casos em que as obras se farão perto das povoações poderão existir alguns impactes 

devido ao ruído, como é o caso de Moura  (construção da barragem de Brenhas). No entanto, considerando 

que se trata de um efeito temporário e limitado a algumas zonas o ruído não deverá constituir um 

problema grave à execução do projecto, especialmente considerando a aplicação de todas as medidas 

definidas no EIA. 

Em relação à produção e gestão de resíduos, novamente as acções geradoras de impactes acontecem 

apenas na fase de construção, onde serão produzidos muitos tipos de resíduos sólidos e líquidos 

tipicamente associados à execução de obras desta natureza, com principal destaque para as acções de 

desmatação, movimentação geral de terras e funcionamento do estaleiro como principais fontes. Face à 

natureza e dimensão da obra não se prevê quaisquer problemas na gestão e tratamento destes resíduos, 

já que os concelhos de Moura e Serpa dispõem das estruturas adequadas para tal. 

A análise das duas alternativas de projecto levou à conclusão de que não existem diferenças importantes 

entre elas, no que diz respeito aos impactes do projecto sobre a qualidade do ambiente, pelo que este 

descritor não será importante para a selecção de uma das alternativas em análise. 

Ecologia, Flora e Fauna 

No que respeita à componente ecológica da região em que se prevê construir a Rede Primária do 

Subsistema do Ardila, foram estudados os habitats, a flora e a fauna que existem numa faixa de 1 km para 

cada lado das infra-estruturas de projecto. Nesta área de estudo existe uma dominância grande dos usos 

agrícola: 42% desta faixa é ocupada por olival e 30% por culturas anuais de sequeiro, enquanto os 

montados de sobro e azinho representam apenas 18% desta faixa. Dos 12 habitats identificados, estes três 

representam 91% de toda a área. 

De todos os habitats presentes, os montados de sobro e azinho são os mais importantes em termos 

ecológicos, devido às comunidades animais e vegetais que aí existem. Para além dos montados, as 

galerias ripícolas e os matos são também importantes, mas existem de forma residual na área de estudo. 

Os restantes habitats, como os olivais e as culturas anuais de sequeiro, são já bastante humanizados, 

embora ainda sejam importantes para algumas espécies da flora e da fauna. 



 

Rf_t02014/06 Estudo de Impacte Ambiental da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila;  19 

Resumo Não Técnico   

  

 

No que concerne à fauna foram referenciadas na área de estudo 19 espécies de peixes dulciaquícolas, 12 

espécies de anfíbios, 17 espécies de répteis, 116 espécies de aves e 37 espécies de mamíferos. Apesar de 

serem encontradas na zona estudada várias espécies de interesse ecológico e protegidas pela lei 

portuguesa e europeia (como o Gato-bravo e o Sisão, entre outras), verifica-se que a área de estudo não é 

tão importante para a fauna como outras áreas nesta região, que se encontram incluídas em áreas 

classificadas. Esta relativa menor importância poderá ser explicada pela dominância acentuada do olival e 

das culturas anuais no mosaico de habitats da área de estudo. De facto, estes habitats agrícolas são já 

muito humanizados, não sendo por isso tão importantes para a fauna como outros habitats mais 

naturalizados, como os montados, os matos e a vegetação ripícola, que estão presentes na área de estudo 

de forma relativamente reduzida. 

A construção e a exploração da Rede Primária poderá gerar vários impactes diferentes na componente 

ecológica da área de estudo. Na fase de construção, as principais acções do projecto com impactes 

potenciais são a construção dos canais e condutas e a construção das barragens e respectivas albufeiras. 

A construção das infra-estruturas em si provocará a destruição da vegetação que ocorre no local das 

obras, o que constitui um impacte negativo sobre esses habitats, mas que foi considerado pouco 

importante, uma vez que a área afectada é reduzida no contexto de toda a área de intervenção do 

projecto. Este impacte será mais importante nos casos em que são afectados montados e também nos 

troços bem conservados de vegetação ribeirinha atravessados pelos canais e condutas, como é o caso da 

ribeira do Enxoé. 

A criação das novas sete albufeiras irá também provocar a perda dos habitats existentes nas zonas a 

inundar e provocar o represamento das ribeiras afectadas, o que constitui um impacte importante. Dos 

712 ha que serão submersos pelas albufeiras, a maioria (75%) correspondem a olivais e áreas de culturas 

anuais de sequeiro. No entanto, serão também destruídos 123,3 ha de montados e 44,8 ha de vegetação 

ribeirinha, o que, considerando a importância destes habitats e a sua reduzida presença na área de 

estudo, foi considerado como um impacte negativo importante do projecto. A interrupção das ribeiras, 

com a criação das barragens e albufeiras, é também um problema significativo do ponto de vista da 

ecologia, já que as ribeiras exercem muitas funções ecológicas importantes para vários grupos de animais, 

e o seu represamento interrompe algumas dessas funções. 

Devido a se ter considerado estes impactes negativos como significativos, tentaram-se definir medidas 

minimizadoras e compensadoras destes problemas. Assim, o EIA define que sejam criados regimes de 

caudais ecológicos adequados para estas barragens e propõe também a requalificação das galerias 

ripícolas nas ribeiras que são afectados pelas barragens, em troços a montante e a jusante destas. 
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Durante a exploração da Rede Primária do Subsistema do Ardila, o principal problema identificado para a 

componente ecológica consiste na presença dos 8,3 km de canais a céu aberto, que poderão funcionar 

como armadilhas para animais, levando à sua morte por afogamento. Este efeito foi considerado como um 

problema potencialmente importante, pelo que o EIA propõe medidas de minimização para o mesmo, 

definindo que o projecto de execução da rede primária deverá incluir soluções concretas para este 

problema, criando estruturas que dificultem o acesso dos animais aos canais por um lado (vedando os 

canais com redes especiais), e que facilita a sua travessia por outro (através de passagens hidráulicas, 

adaptação de passagens agrícolas e passagens específicas para a fauna), diminuindo assim a queda e 

morte de animais nos canais. 

Por fim, refira-se que a criação de sete novas albufeiras também constitui um impacte positivo para a 

componente ecológica, já que fornece novos habitats de água doce, que são uma vantagem para os 

grupos animais e vegetais mais dependentes de massas de água. 

Comparando as duas alternativas, a Alternativa VIII apresenta impactes ligeiramente inferiores sobre a 

componente ecológica, devido a ter menor extensão de condutas. Apesar disto, a diferença entre as duas 

alternativas não é muito expressiva, já que a grande maioria das estruturas (incluindo as barragens e 95% 

dos traçados dos canais e condutas) são iguais em ambas as alternativas. 

Paisagem 

A paisagem da área de estudo é dominada por uma morfologia ondulada (50% da área de estudo), embora 

existam também áreas mais aplanadas (20% da área) e zonas de colinas (22% da área). O uso do solo é 

dominado por uma paisagem agrícola permanente, essencialmente olival, seguida da paisagem agrícola 

anual e da paisagem florestal. A paisagem agrícola permanente é dominante a norte da área de estudo, 

enquanto que a paisagem agrícola anual é dominante a sul, onde se intercala com a primeira. Por seu 

lado, a paisagem florestal ocorre sobretudo associada às encostas do Guadiana, ao vale do barranco da 

Amoreira e na zona da albufeira do Enxoé, assim como em algumas manchas dispersas ao longo da área 

de intervenção. 

Assim, ressalta o carácter rural da área de estudo, dominado por uma paisagem agrícola, essencialmente 

permanente a norte, e anual a sul, que se distribui por um território essencialmente ondulado ou plano, 

sendo raras as zonas mais declivosas. Nas poucas áreas em que o território é mais enrugado, domina 

então uma paisagem mais florestal. 
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Na fase de construção da Rede Primária do Subsistema do Ardila esperam-se alguns impactes na 

paisagem relacionados com a execução das infra-estruturas previstas. Estas obras resultarão sempre em 

efeitos negativos sobre a paisagem, devido à degradação temporária provocada pelas várias acções de 

construção. Entre estas acções contam-se a instalação dos estaleiros, a preparação do terreno, a 

construção das barragens e a preparação das albufeiras para o enchimento, a construção dos canais, das 

estações elevatórias e dos reservatórios. Considerando que estes impactes na paisagem são temporários 

e localizados, a degradação da paisagem resultante foi em geral considerada pouco importante, já que 

será reversível no curto a médio prazo. 

Por seu lado, a presença das infra -estruturas construídas durante a fase de exploração constitui também 

uma alteração da paisagem, avaliada como negativa em geral, mas sendo positiva no caso das albufeiras e 

reservatórios. De facto, a presença das albufeiras na paisagem constituirá um ponto de valorização da 

mesma, que pode ser importante a nível local, dada a escassez do elemento água nesta região. 

Em relação às restantes infra-estruturas construídas, a alteração da paisagem resultante da sua presença 

foi considerada em geral negativa, variando a importância desta intrusão na paisagem consoante a 

visibilidade das estruturas e o tipo de paisagem que afectam. Em geral esta perturbação da paisagem é 

mais importante quando as estruturas são mais visíveis e quando atravessam uma paisagem mais 

naturalizada e menos importante nas situações opostas. 

Não foi detectada nenhuma situação de alteração da paisagem que fosse considerada muito significativa. 

Ainda assim o EIA propõe que os impactes paisagísticos do projecto sejam minimizados, através da 

elaboração de um plano de integração e recuperação paisagística que será incluído no projecto de 

execução e executado juntamente com as obras. 

Em relação à comparação entre as duas alternativas, as análises efectuadas levam à conclusão de que a 

alternativa VIII é a mais favorável do ponto de vista paisagístico, porque a alternativa X implica a 

construção de mais infra-estruturas no global. Apesar disto, as diferenças entre as duas alternativas, no 

que respeita aos impactes sobre a paisagem, são muito reduzidas. 

Ordenamento do Território 

Em termos da relação entre o projecto e as questões do ordenamento do território, a implantação da Rede 

Primária do Subsistema de Rega do Ardila irá implicar a afectação de algumas figuras de ordenamento, 

incluindo áreas de REN (Reserva Ecológica Natural), RAN (Reserva Agrícola Nacional) assim como algumas 

áreas de montado, entre outras servidões afectadas. 
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No entanto, estas afectações são justificadas pela definição do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, onde o projecto se integra , como um empreendimento de utilidade pública (Decreto-Lei n.º 21-

A/98, de 6 de Fevereiro), o que diminui a importância da afectação destas figuras de ordenamento. De 

facto, o Decreto-Lei n.º21-A/98 de 6 de Fevereiro cria um regime especial às expropriações necessárias à 

realização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, aos bens e ao domínio a afectar a este 

Empreendimento e às acções específicas de execução do projecto. 

Por outro lado, a implementação do Sistema Global de Rega do Alqueva, de que o presente projecto faz 

parte, vai ao encontro do que é previsto por todos os planos de ordenamento e desenvolvimento regionais 

aplicáveis a esta região, como o Programa Específico de Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva 

(PEDIZA) e o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente do Alqueva (PROZEA). 

Neste sentido considera-se que o presente projecto vai ao encontro das principais estratégias de 

ordenamento do território e de desenvolvimento regional assumidas pelo Estado Português para esta 

região. Em relação às servidões e condicionantes do ordenamento, considera -se que nenhuma delas 

constitui um entrave significativo à implementação do presente projecto, dado a declaração da utilidade 

pública do mesmo, sem prejuízo do cumprimento dos respectivos trâmites legais. 

Comparando as duas alternativas propostas, verifica-se que a Alternativa X implica um grau de impacte, ao 

nível das áreas de RAN e REN, ligeiramente maior, quando comparada com a Alternativa VIII. Neste 

sentido, a alternativa VIII é mais favorável para este descritor, embora a diferença entre as duas 

alternativas não seja muito expressiva. 

Sócio-Economia 

Os concelhos de Moura e Serpa, onde o projecto se enquadra, caracterizam-se pelos seguintes 

parâmetros: 

• A população nestes concelhos encontra -se envelhecida, com um índice de envelhecimento 

bastante superior ao do continente; 

• Embora a redução do analfabetismo tenha sido significativa, Moura e Serpa têm mais de 

20% da população sem qualquer nível de ensino, sendo esse valor relativamente mais baixo 

no Alentejo e claramente mais baixo em Portugal; 

• Os indicadores de saúde de Moura e Serpa são animadores no que respeita à taxa média de 

mortalidade infantil, apesar do número médio de médicos por habitante naqueles dois 

concelhos ser bastante baixo. Os serviços médicos são garantidos, quer por médicos quer 
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por enfermeiros, num centro de saúde em Serpa e noutro em Moura e respectivas extensões, 

embora sem a possibilidade de internamento; 

• Quanto ao ensino, não existe ensino superior nem ensino secundário privado em Moura ou 

Serpa. O número de estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário é, no 

entanto, significativo; 

• Em relação à estrutura sócio-económica, 92% da população economicamente activa no 

Alentejo estava empregada, em 2001. Em Moura e Serpa, essa percentagem desce para 85% 

e 84%. No caso dos homens, os valores são sempre superiores. A taxa de desemprego de 

Moura e particularmente Serpa, estão ainda muito superiores à da média do país; 

• Quanto aos sectores de actividade a diversificação das actividades é bastante inferior em 

Moura e Serpa do que no resto do país. O sector que emprega maior percentagem de 

população empregada em Moura e Serpa é a Agricultura, Produção Animal e Caça (19% e 

22%, respectivamente), seguida da Construção (19% e 14%, respectivamente); 

• No que respeita às acessibilidades, as acessibilidades a Moura e Serpa são de uma forma 

geral rápidas, especialmente porque se fazem através de alguns troços em boas condições 

das IP e EN. As estradas e caminhos municipais nem sempre estão nas melhores condições. 

A construção da Rede Primária do Subsistema do Ardila poderá trazer algum incómodo para as 

populações, resultante da circulação de pesados e das restantes actividades associadas à fase de obras. 

No entanto esta perturbação será temporária e em geral pouco importante, assumindo ainda o 

cumprimento de todas as orientações descritas no EIA para a gestão da fase de obra. 

Por outro lado, a criação de postos de trabalho directos na construção civil durante a fase de construção 

poderá constituir uma vantagem do projecto sobre a sócio-economia local, embora deva ser temporária e 

pouco importante, já que a mão de obra utilizada na construção civil é cada vez mais independente do 

local onde se realiza a obra. No entanto, as obras e a presença dos trabalhadores poderão mesmo assim 

ser positivas para a região, levando ao desenvolvimento de serviços como a restauração e alojamento, 

fornecimento de materiais, entre outros. 

Na fase de exploração, a Rede Primária do Subsistema do Ardila irá permitir no curto a médio prazo a 

implementação dos blocos de rega deste subsistema. A fomentação do regadio trará uma grande 

transformação sócio-económica da área de estudo, em resultado da mais valia que o acesso à água traz ao 

valor da terra e à prática da agricultura, que pode atingir valores de duas a dez vezes superior à mesma 

terra, em sequeiro. 
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Em termos da comparação entre as duas alternativas, verifica-se que as mesmas são muito semelhantes 

em termos das vantagens e desvantagens sócio-económicas. A alternativa X, considerando uma vida útil 

do empreendimento de 50 anos, apresenta um custo menor. No entanto, esta diferença de custo não é 

significativa (1,1% do custo global do empreendimento), pelo que as diferenças sócio-económicas entre as 

duas alternativas são muito reduzidas. 

Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico 

A região em que Rede Primária do Subsistema de Rega de Ardila se insere contém uma riqueza patrimonial 

grande, incluindo património arqueológico, arquitectónico e etnográfico, que constitui a própria 

identidade cultural do povo da margem esquerda do Guadiana. 

Analisando a ma ncha geral de sítios patrimoniais é possível verificar que o espaço foi densamente 

povoado ao longo do tempo, encontrando-se muitos sítios pré-históricos, bem como sítios de cronologia 

romana. Embora ocorram também sítios de outras cronologias, nomeadamente medievais e modernos, é 

para essas duas épocas cronológicas que vai o destaque: Pré-História e Romano. 

A construção das infra-estruturas previstas para a Rede Primária do Subsistema do Ardila irá afectar 

alguns sítios patrimoniais. Pela análise dos traçados das infra -estruturas de transporte (canais e condutas) 

e pontuais (estações elevatórias, reservatórios, etc.) prevê-se a afectação de 45 sítios patrimoniais na 

alternativa VIII e 50 na alternativa X. 

A maior parte destes sítios apresenta no entanto impactes pouco significativos, em alguns casos porque o 

grau de afectação não é muito elevado e noutros porque a importância dos sítios é pequena. Apenas 

foram identificados problemas importantes de destruição de património devido à construção do projecto 

em seis dos sítios identificados. Os impactes acontecem devido às escavações necessárias, que afectam 

as estruturas e achados arqueológicos que estão enterrados abaixo da superfície nesses sítios. 

Três destes sítios são apenas afectados na Alternativa X, pela conduta elevatória que liga a captação de 

água no Guadiana à câmara de transição de Serpa. A construção desta conduta afectará os seguintes três 

sítios de forma importante: o sitio Moinhos da Rasquinha 2, que corresponde a um povoado pré-histórico 

(neolítico final) que se prevê seja importante em termos do seu valor patrimonial e científico e os sítios 

Casa Branca 1 e Casa Branca 2. Estes dois últimos correspondem ambos a povoados com um espólio 

diversificado datado de um período cronológico bastante lato, entre a pré-história (neolítico) e a idade do 

bronze. A proximidade entre estes dois sítios (cerca de 200 m) e a elevada área que ambos ocupam pode 

significar que se trate de um sítio único, com elevada importância arqueológica. 
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Os outros três sítios para os quais se prevêem destruição importante de património arqueológico são 

comuns a ambas as alternativas do projecto: o sítio Casa de Campinos (junto ao monte do mesmo nome, e 

parto da albufeira do Enxoé), que será afectado por uma conduta, e que corresponde a um villa romana de 

grande extensão, prevendo-se assim que seja importante; a Ermida de Santa Luzia, que poderá sofrer 

impactes pela  construção da barragem de Pias, não devido a uma afectação directa, mas devido a 

trepidações provocadas pela movimentação das máquinas; e a villa romana da Torre Velha, que ficará 

submersa pela albufeira da Laje, e que poderá sofrer impactes pela variação do nível da albufeira e a 

erosão que daí possa resultar sobre este sítio. 

Para tentar minimizar tanto quanto possível estes impactes, o EIA define um plano de salvamento 

arqueológico, que será executado antes das obras, e um plano de acompanhamento arqueológico durante 

a fase de construção. As medidas arqueológicas a aplicar variam muito, consoante o tipo de impacte e os 

sítios afectados, podendo passar pela vedação dos sítios, para evitar a sua afectação, escavação integral 

da área afectada, sondagens manuais e mecânicas ou apenas registo e monitorização. 

O projecto também possui um impacte positivo sobre este descritor, devido ao acréscimo de 

conhecimento sobre o património gerado com os trabalhos efectuados durante o EIA e com a aplicação 

das medidas propostas. 

Em termos da comparação entre as duas alternativas de projecto, a alternativa VIII é a solução mais 

favorável, do ponto de vista do património, já que as estruturas previstas unicamente para a alternativa X 

irão implicar impactes importantes em vários sítios arqueológicos, o que não ocorre nas estruturas 

unicamente previstas para a alternativa VIII. 
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5. Medidas Ambientais a Adoptar 

A análise do estado actual do ambiente e a avaliação do projecto permitiram identificar os principais 

problemas e benefícios que a construção e exploração do projecto trará sobre o ambiente físico, ecológico 

e humano da área afectada. A etapa seguinte realizada por um Estudo de Impacte Ambiental consiste em 

definir medidas e acções que reduzam ao máximo possível a importância dos problemas e aumentem a 

importância  das vantagens do projecto sobre o ambiente. 

Nos pontos seguintes apresentam-se as principais acções e medidas ambientais que foram definidas pelo 

EIA e que deverão ser aplicadas durante  o desenvolvimento do Projecto de Execução e, posteriormente, 

durante a construção e exploração da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila. Algumas destas 

medidas já foram referidas ao longo do capítulo 4. Note-se ainda que para além das medidas que se 

apresentam a seguir, o EIA descreve ainda várias recomendações das boas práticas ambientais a serem 

seguidas ao longo da execução das fases seguintes do projecto. 

No total foram propostas 22 medidas ambientais a tomar, que se descrevem de forma muito resumida de 

seguida: 

1. Uma vez que o projecto se encontra ainda em Estudo Prévio, o EIA define várias orientações 

à elaboração do Projecto de Execução, de modo a que este esteja optimizado do ponto de 

vista ambiental. Entra estas sugestões contam-se orientações à definição da localização dos 

estaleiros, dos acessos temporários e definitivos e das manchas de empréstimo; 

2. Foi proposto que o empreiteiro que irá construir o projecto tenha que fazer um Plano de Obra 

antes das obras começarem, onde deverão estar definidas todas as acções a executar e 

todos os cuidados a tomar, de forma a evitar que as obras prejudiquem o ambiente, mais do 

que o indispensável. Este Plano de Obra irá definir entre outras coisas, as regras a seguir 

pelos trabalhadores para estes evitarem poluir o ar, os solos, a água, etc.; 

3. Para a fase de construção foi ainda proposto que o empreiteiro tenha que implementar um 

Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos , para evitar que os resíduos, lixos, óleos, terras, 

entulhos e outros restos produzidos na obra poluam o solo ou a água. Este sistema fará a 

recolha destes produtos e transportá-los-á até aos sítios correctos para os depositar; 

4. Foi proposto que sejam realizadas acções de Formação Ambiental a todos os Trabalhadores 

da obra , de forma a ensiná-los, alertá-los e sensibilizá-los para os comportamentos e 

procedimentos correctos a seguir, evitando a afectação do ambiente; 
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5. Por forma a evitar a ocorrência de movimentos de terras foi proposto no EIA o Revestimento 

dos Taludes de Escavação com plantas; 

6. Para minimizar o impacte da inundação de solos de boa qualidade pelas albufeiras a criar, foi 

proposta a translocação dos solos de boa qualidade a submergir pelas albufeiras, de modo a 

que estes solos possam continuar a ser explorados noutros locais; 

7. Para reduzir ao máximo os problemas de eutrofização que foram previstos para as albufeiras 

a criar, foi definida a desarborização e desmatação do regolfo das albufeiras de projecto, de 

modo a evitar que a decomposição dos materiais vegetais acelere a degradação da 

qualidade da água destas albufeiras;  

8. Também para minimizar o problema da eutrofização das albufeiras, foi definido no EIA que se 

deverá fazer a revisão do modelo de gestão dos níveis das albufeiras da Rede Primária de 

Rega, de modo a conciliar a utilização da água e a protecção da sua qualidade; 

9. Para acompanhar a evolução da qualidade da água das albufeiras a criar, deverá ser 

implementado um programa de monitorização da qualidade da água das albufeiras do 

projecto; 

10. Para minimizar a perturbação do represamento das ribeiras afectadas pelas barragens, 

deverá ser definido um regime de caudais de manutenção ecológica para as albufeiras de 

projecto, de forma adequada à realidade específica de cada uma das ribeiras em questão; 

11. Na sequência da aplicação deste regime de caudais de manutenção ecológica para as 

albufeiras do projecto deverá ser implementado um programa de monitorização dos 

ecossistemas aquátic o, de modo a avaliar a eficácia do regime de caudais implementado; 

12. Para reduzir tanto quanto possível a queda e morte de animais nos canais a céu aberto, a 

elaboração do Projecto de Execução da Rede Primária do Subsistema do Ardila deverá 

integrar soluções de engenharia de modo a impedir este fenómeno, e assim garantir a 

minimização do efeito-armadilha dos canais; 

13. De modo a avaliar o sucesso da medida anterior, deverá ser implementado um programa de 

monitorização da mortalidade animal nos canais; 

14. Devido à existência de alguma lacuna de informação para a área de estudo em relação a 

algumas espécies de grande rapina deverá ser implementado um programa de monitorização 

de aves de rapina, dirigido à Águia de Bonelli e a outras grandes águias, de modo a confirmar 

a ausência de casais na área de intervenção do projecto ou detectar a presença de novos 

colonizadores de grandes águias; 

15. Caso seja decidido implementar a alternativa X, deverão ser implementados mecanismos de 

dissuasão da aproximação e acesso de peixes à captação de água  a implementar no 
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Guadiana para alimentar o circuito hidráulico de Serpa, de modo a evitar a morte de peixes 

devido a esta estrutura; 

16. De modo a compensar as perdas de habitats provocada pelas albufeiras e o represamento 

das ribeiras, deverá ser realizada a requalificação das margens das linhas de água  afectadas 

pelas barragens, a montante e jusante destas; 

17. De forma a minimizar os problemas na paisagem e nos usos do solo provocados pelas obras, 

o Projecto de Execução deverá incluir um Plano de Enquadramento e Recuperação 

Paisagística , prevendo a recuperação de todas as áreas afectadas pelas obras, incluindo 

plantações, entre outras acções; 

18. O EIA recomenda a elaboração de Planos de Ordenamento de Albufeira para as albufeiras de 

Brenhas, Amoreira, Brinches e Serpa, de modo a garantir a protecção dos usos principais 

destinados para estas albufeiras, em consonância com o uso do solo na sua envolvente; 

19. De modo a potenciar os impactes positivos sócio-económicos do projecto em análise, o EIA 

define algumas orientações ao desenvolvimento do Projecto de Execução , no que respeita 

aos aspectos de projecto que interferem com as populações, explorações agrícolas e outras 

actividades económicas; 

20. É proposta a discriminação positiva da população local na contratação de mão-de-obra , de 

forma a aumentar os benefícios do projecto sobre a economia local. Neste sentido os postos 

de trabalho na fase de construção e exploração do projecto deverão ser preenchidos 

preferencialmente  com mão-de-obra da região, nomeadamente  dos concelhos de Moura e 

Serpa; 

21. Para reduzir a importância dos impactes identificados sobre o património histórico, foi 

proposta a realização de um Plano de Salvamento de Vestígios Arqueológicos para os sítios 

arqueológicos afectados; 

22. Para reduzir a afectação do património histórico durante a fase de construção, especialmente 

devido às escavações, foi proposto um Programa de Acompanhamento Arqueológico, de 

modo a que todas as obras que tenham revolvimentos de terras sejam acompanhadas por 

um arqueólogo; 
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6. Principais Conclusões 

Neste Estudo de Impacte Ambiental foram analisados os principais benefícios e problemas para o 

ambiente resultantes da implementação da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila. 

Os problemas ambientais mais graves identificados como consequência directa da construção e 

exploração do projecto em questão são: 

• O represamento de grande parte das principais ribeiras da área de estudo, como 

consequência da construção das sete barragens do projecto. A transformação destes troços 

de ribeira em albufeiras e a presença das barragens, interrompendo o percurso natural das 

linhas de água, corresponde a um impacte negativo importante para as águas superficiais e 

para a ecologia; 

• A construção das infra -estruturas de projecto, incluindo as barragens, os canais e as 

condutas, que implicará a afectação dos usos do solo nos locais de construção, a 

degradação da paisagem e a perda de áreas de habitat, incluindo algumas manchas de 

montado. Este impacte é negativo e importante para a paisagem e para a ecologia; 

• A afectação de vários sítios arqueológicos pelas acções de construção do projecto, já que as 

escavações que serão necessárias implicam a destruição dos vestígios arqueológicos no 

subsolo. Este impacte é negativo e importante para o património histórico-cultural, em 

particular em seis sítios arqueológicos considerados mais importantes; 

• A presença dos canais na fase de exploração poderá provocar a morte de animais por queda 

e afogamento nos mesmos. Este impacte é negativo e foi considerado importante para a 

ecologia. 

Para minorar estes problemas foram propostas várias soluções e medidas ambientais: 

• Para minimizar os impactes da construção das barragens foram propostas várias medidas, 

incluindo a desmatação do regolfo, a definição de caudais ecológicos apropriados para as 

ribeiras em causa, a requalificação da galeria ripícola em troços a montante e a jusante das 

barragens e a monitorização da qualidade da água nas albufeiras; 

• Para minimizar os impactes paisagísticos e ecológicos das acções de construção foi definido 

que o projecto de execução deverá incluir um plano de recuperação e enquadramento 

paisagístico de modo a recuperar as áreas afectadas pela construção; 



 

30 Rf_t02014/06 Estudo de Impacte Ambiental da Rede Primária do Subsistema de Rega do 

Ardila; Resumo Não Técnico 

 

 

• Para atenuar os impactes sobre o património, o EIA define que deverá ser executado um 

plano de salvamento arqueológico antes do início das obras e que durante a fase de 

construção todas as acções que impliquem escavações ou aterros devam ser acompanhadas 

por arqueólogos; 

• Para reduzir a ocorrência de mortalidade animal nos canais, o EIA indica que o projecto de 

execução da Rede Primária deverá abordar este problema, através de soluções que 

restrinjam o acesso dos animais aos canais, por um lado, e por outro facilitem a passagem 

dos mesmos em segurança (através de passagens hidráulicas e/ou aére as); 

Por outro lado a construção do projecto corresponderá a vários benefícios/vantagens no que diz respeito 

a várias componentes ambientais e sociais, sendo as mais importantes as seguintes: 

• A presença das albufeiras irá potenciar a recarga dos aquíferos, o que foi considerado um 

impacte positivo importante para as águas subterrâneas, já que os recursos hídricos 

subterrâneos são muito importantes para esta região; 

• A implementação da Rede Primária do Subsistema do Ardila corresponde à execução de uma 

das principais estratégias de ordenamento do território e de desenvolvimento regional 

definidas para a região em causa. Este facto foi considerado um impacte positivo importante 

para o ordenamento do território; 

• A construção da Rede Primária irá permitir no curto-médio prazo a beneficiação de cerca de 

28 200 ha de terrenos nos concelhos de Moura e Serpa, através do Subsistema de Rega do 

Ardila. O fomento do regadio nesta região trará uma dinamização da sócio-economia 

regional, primeiramente através da agricultura, mas por arrasto de todo o espectro sócio-

económico. Esta dinamização pode ser considerada um impacte indirecto do projecto em 

análise e será positivo e muito importante para a sócio-economia destes concelhos. 

A decisão da construção ou não deste projecto deverá ser tomada considerando o balanço entre as 

principais vantagens (mais-valias) e os principais problemas descritos acima.  

Em relação à comparação entre as duas alternativas, verifica-se que a Alternativa VIII pode ser 

considerada a melhor solução ambiental, por ter impactes ligeiramente mais reduzidos em vários 

descritores ambientais, em especial no património. No entanto a Alternativa X é uma melhor solução do 

ponto de vista económico (é mais barata de construir e de manter) e operativo (facilita a gestão do 

subsistema de rega ao tornar o circuito de Serpa independente dos restantes). Neste sentido o EIA 

aconselha a implementação da alternativa X, desde que sejam propostas medidas especiais para o 

património, de maneira a desviar o traçado de uma conduta de alguns sítios arqueológicos, ou em 

alternativa a escavação integral destes sítios. Caso não seja possível reduzir satisfatoriamente estes 

impactes patrimoniais, o EIA propõe que seja implementada a Alternativa VIII. 


