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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) dos 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, que integram a Rede Primária do Subsistema de Rega do 

Ardila, um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega do Alqueva (SGRA). 

As componentes de projecto analisadas no EIA incluem seis reservatórios, um sistema adutor de infra-

estruturas lineares com desenvolvimento total de 38,5 km e a estação elevatória de Serpa Norte. A 

submissão destas infra-estruturas a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) decorre das alíneas g) e j) do n.º 

10 (Projectos de infra-estruturas) do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelos 

Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 69/2003, de 10 de Abril e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro), referentes, respectivamente a “Barragens e outras instalações 

destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no Anexo I)” e à 

“Construção de aquedutos e adutoras”. 

O projecto, avaliado no presente EIA em fase de projecto de execução, localiza-se no concelho de Serpa, 

freguesias de Pias, Brinches, Santa Maria e Salvador – ver Figura 1, onde as infra-estruturas em estudo são 

representadas com as infra-estruturas complementares dos adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e 

Serpa e ainda com as configurações previstas para os blocos de rega do subsistema do Ardila e para os 

Subsistemas de Alqueva e Pedrógão, que se representam para fins de enquadramento do projecto. 

O proponente do projecto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. e a 

entidade licenciadora é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-

Alentejo). A entidade responsável pelo EIA é a NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., tendo a 

elaboração do mesmo decorrido entre Maio e Julho de 2008. 

O presente EIA incide sobre parte dos projectos que resultaram do desenvolvimento a Projecto de 

Execução (PE) da alternativa do “Estudo Prévio da Rede Primária do Subsistema Ardila” aprovada 

(condicionalmente) pela Comissão de Avaliação (alternativa VIII). Deste modo, a análise comparativa de 

alternativas compreende apenas a solução preconizada pelo PE e a ausência de intervenção. 

A área a afectar pelas acções de projecto corresponde ao traçado e implantação das infra-estruturas em 

estudo, a uma envolvente a estas infra-estruturas de 200 metros e ainda às vias de acesso à obra 

(particularmente o IP8, EN255, EN265, EN386 e EN392).  

A área de projecto não intercepta nenhuma área classificada da conservação da natureza, quer da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, quer ao abrigo da Rede Natura 2000. 
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2. Justificação e breve descrição do projecto 

Os Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa (onde se integram as infra-estruturas em estudo) 

pertencem à Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, um dos três subsistemas do SGRA, que por 

sua vez se enquadra no contexto mais amplo do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), 

um empreendimento de interesse nacional (de acordo com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de 

Fevereiro). Com efeito, um dos principais objectivos do EFMA é utilizar a água da albufeira de Alqueva para 

beneficiar com regadio alguns dos terrenos de melhor capacidade agrícola do Alentejo, através da 

implementação do SGRA. 

O objectivo da Rede Primária do Subsistema do Ardila – e subsequentemente das infra-estruturas em 

análise no presente EIA – é a condução de água desde a origem principal do Subsistema (albufeira do 

Pedrógão) até um conjunto de albufeiras e reservatórios (que constituirão as origens de água para os 

blocos a regar) e, bem assim, permitir a beneficiação de cerca de 30 000 ha de terrenos na margem 

esquerda do rio Guadiana, promovendo o cumprimento de um dos principais objectivos do EFMA: a 

utilização da albufeira de Alqueva para conversão do regime cultural dos melhores terrenos agrícolas do 

Alentejo. 

As componentes de projecto analisadas no presente EIA (ver Figura 2) são as seguintes: 

• seis reservatórios – Orada, Brinches Norte (Adutor de Pedrógão), Brinches Sul, Montinhos 

(Adutor de Brinches-Enxoé), Serpa Norte e Guadalupe (Adutor de Serpa); 

• um sistema adutor de infra-estruturas lineares com desenvolvimento total de 38,5 km, 

incluindo 8,0 km de canais a céu aberto (Adutor de Pedrógão) e 30,5 km de condutas 

enterradas, das quais 18,1 km gravíticas (Adutor de Brinches-Enxoé) e 12,4 km elevatórias 

(Adutor de Brinches-Enxoé e Adutor de Serpa); 

• uma estação elevatória  – EE de Serpa Norte (Adutor de Serpa). 

Adutor do Pedrógão 

O reservatório de Orada será do tipo pequena barragem, terá uma capacidade de 354 dam3 e uma área 

inundada de 9,76 ha, para o Nível de Pleno Armazenamento (NPA) de 138,70. O Nível de Máxima Cheia 

(NMC) é de 139,00 e o Nível mínimo de Exploração (NmE) de 133,00. Compreende um aterro com altura 

máxima de 15 m e um desenvolvimento do coroamento de cerca de 214 m, com largura do coroamento de 

6,0 m. 



 

4  Rf_t08066/ 01 EIA dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa: Resumo Não Técnico 

 

A partir do reservatório de Orada, a água é transportada pela força da gravidade através de canais a céu 

aberto até às albufeiras de Amoreira e Brinches, ao longo de 8,0 km. O primeiro troço de canal (Troço 1) 

está dimensionado para o caudal de adução máximo (19,53 m3/s), e tem 3,8 km de desenvolvimento, entre 

o reservatório de Orada e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches, junto ao Monte da 

Margação. O Trecho 2 do canal faz a adução à albufeira da Amoreira, e o Trecho 3 dirige-se para o Nó de 

Brinches Norte. O Trecho 2 do canal está dimensionado para 9,16 m3/s e tem um desenvolvimento total de 

1,3 km até à albufeira da Amoreira. O Trecho 3 do canal tem 1,6 km de extensão e está dimensionado para 

10,37 m3/s, fazendo a ligação à derivação para o Reservatório de Brinches Norte. O Trecho 4 corresponde 

ao troço de canal entre a derivação para o reservatório de Brinches Norte e a albufeira de Brinches, 

estando dimensionado para 8,17 m3/s e apresentando 1,3 km. 

O reservatório de Brinches Norte tem a função de reservatório de regularização a partir do qual será 

captada a água para a rega. Trata-se de um reservatório semi-escavado, com volume útil da ordem dos 60 

dam3, volume total da ordem dos 70 dam3 e uma área inundada de cerca de 2,7 ha. O NPA será à cota 

136,20 e o NmE à cota 133,20. O reservatório tem uma forma rectangular, com dimensões ao nível do 

coroamento de 180 m x 130 m e profundidade total de 4,70 m. 

Adutor de Brinches-Enxoé  

Os caudais elevados na estação elevatória de Brinches serão transportados para o reservatório de 

Brinches Sul por uma conduta elevatória com cerca de 4,38 km e diâmetro nominal de 2 150 mm. A 

conduta será enterrada em vala. 

O reservatório de Brinches Sul será do tipo semi-escavado, com volume total de 322 dam3 e uma 

capacidade útil de regularização 289 dam3. A área inundada é de 8,16 ha para um NPA de 185,00, sendo 

necessário afectar uma área da ordem dos 12 ha para a sua construção. A altura interior do reservatório é 

de 6 m e a altura máxima exterior, acima da superfície do terreno, é de cerca de 12 m. Os seus NPA e NmE 

situar-se-ão às cotas 185,00 m e 181,00 m, respectivamente.  

A partir do reservatório de Brinches Sul, será feita a distribuição gravítica para a albufeira de Serpa, o 

reservatório dos Montinhos, a albufeira da Laje e a albufeira do Enxoé. O sistema adutor é constituído por 

uma rede ramificada de condutas enterradas, com cerca de 18,1 km e com as seguintes características: 

Troços Extensão (m) 
Diâmetro 

nominal 

Caudal 

máximo 

Troço 1 – entre o reservatório de Brinches Sul e o 

nó de derivação para a albufeira de Serpa 
1 765 2 150 6,5 
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Troços Extensão (m) 
Diâmetro 

nominal 

Caudal 

máximo 

Troço 2 – entre o anterior e o nó de derivação para 

o reservatório dos Montinhos 
1 197 2 150 4,0 

Troço 3 – entre o Troço 2 e o nó de derivação para 

a barragem da Laje 
1 734 1 600 2,85 

Troço 4 – conduta de reforço da albufeira do Enxoé 7 337 600 0,15 

Troço 5 – conduta de reforço da albufeira de Serpa 1 929 1400 2,5 

Troço 6 – conduta de alimentação do reservatório 

dos Montinhos 
380 1000 1,15 

Troço 7 – conduta de ligação à barragem da Laje 3 757 1600 2,7 

O reservatório de regularização dos Montinhos será do tipo semi-escavado, com uma capacidade total de 

147 dam3 e capacidade útil de armazenamento de cerca de 130 dam3, sendo a infra-estrutura de 

regularização do Bloco Serpa-Pias 1. A sua área interna tem 4,96 ha e para a sua construção será 

necessário afectar uma superfície da ordem dos 10 ha. Os níveis úteis de exploração oscilarão entre as 

cotas 177,00 e 180,20, correspondendo, respectivamente, ao NmE e ao NPA. 

Adutor de Serpa 

Os caudais elevados na EE de Torre de Lóbio serão transportados para o reservatório de Serpa Norte por 

uma conduta elevatória de aço enterrada, de 1 800 mm de diâmetro e 4 020 m de desenvolvimento.  

O reservatório de Serpa Norte será do tipo semi-escavado, com volume total da ordem dos 110 dam3 e área 

ocupada de cerca de 3,7 ha. O NmE situar-se-á à cota 184,0 m e o NPA à 189,0 m. A profundidade total do 

reservatório será de 6,5 m. Assim, o Nível Médio de Exploração situar-se-á à cota 187,0 m. 

A estação elevatória de Serpa Norte, eleva a água, a partir deste, para o reservatório de Guadalupe e para 

a rede de rega de Serpa Norte. Os caudais elevados serão transportados por uma conduta elevatória 

enterrada com cerca de 4,0 km de desenvolvimento e diâmetro nominal de 1 200 mm.  

O reservatório de Guadalupe será um reservatório em betão armado, com uma capacidade total de 600 

m3, diâmetro interior igual a 14,0 m e uma altura total interior de 4,9 m. A soleira encontra-se à cota 254,0 

m. O nível mínimo de paragem dos grupos foi localizado à cota 255,0 m e o nível máximo de paragem foi 

localizado à cota 258 m. A altura máxima de água será, pois, de 4,0 m. 

A empreitada de construção das infra-estruturas em foco no âmbito dos adutores de Pedrógão, Brinches-

Enxoé e Serpa é diferenciada, conforme se apresenta no cronograma da página seguinte. 
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Quadro 1 – Cronograma das empreitadas de construção das infra-estruturas de projecto 

Prazo global de execução da empreitada (meses) 
Infra-estruturas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Adutor de Pedrógão 

Canais de adução e Reservatório de Orada 

Canais de adução e Reservatório de Orada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reservatório de Brinches-Norte Máximo de 6 meses contados a partir da data do auto de consignação 

Adutor de Brinches-Enxoé 

Rede primária de adução Máximo de 12 meses contados a partir da data do auto de consignação 

Reservatório de Brinches Sul Máximo de 7,5 meses (225 dias) contados a partir da data do auto de consignação 

Reservatório dos Montinhos Máximo de 6,5 meses (195 dias) contados a partir da data do auto de consignação 

Adutor de Serpa 

Adutor de Serpa 
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3. Estado actual do ambiente 

O clima da área de estudo é tipicamente mediterrânico, com uma estação quente e seca e uma estação fria 

e húmida. Apresenta temperaturas elevadas e fraca humidade, com ventos fracos a moderados e uma 

elevada insolação e evaporação. A precipitação na área em estudo é reduzida, cerca de 520 mm, 

resultando, por isso, em escoamentos baixos e intermitentes, da ordem dos 117 mm. 

O conjunto das infra-estruturas em estudo encontra-se previsto no âmbito dos planos de ordenamento e 

desenvolvimento regionais, como o Programa Específico de Desenvolvimento Integrado da Zona do 

Alqueva e o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva. 

Deste modo, a sua implementação, como parte integrante do EFMA, pretende responder à estratégia de 

desenvolvimento adoptada para esta região. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director 

Municipal de Serpa, a área em estudo se encontra incluída essencialmente em três classes de espaços: 

Espaços Agrícolas, Espaços Agro-silvo-pastoris e Espaços Naturais (Áreas de estrutura biofísica principal). 

A Planta de Condicionantes do PDM de Serpa indica que as áreas de implantação são predominantemente 

terrenos pertencentes à Reserva Ecológica Nacional, ou à Reserva Agrícola Nacional, ou a ambas, sendo 

ainda significativas as áreas naturais de montados de sobro e azinho.  

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, a área de estudo encontra-se inserida na Bacia 

Hidrográfica do rio Guadiana, abrangendo várias sub-bacias de diversos tributários da margem esquerda 

deste rio, designadamente o Barranco das Amoreiras, o Barranco da Zambujeira, a Ribeira de Pias, o 

Barranco das Várzeas, a Ribeira do Enxoé e o Barranco de Sta. Maria. As ribeiras de Pias e do Enxoé são as 

únicas duas linhas de água com expressão atravessadas pelo projecto. Em termos hidrogeológicos, o 

projecto situa-se integralmente no Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de 

Ossa Morena. Em geral, as unidades geológicas presentes apresentam reduzido interesse hidrogeológico, 

contudo, em profundidade podem ocorrer níveis aquíferos locais que permitem assegurar pequenos 

abastecimentos. Na área de estudo foram inventariadas oito captações de água subterrânea (3 furos e 5 

poços), não sendo nenhuma directamente afectada por qualquer infra-estrutura do projecto. As captações 

mais próximas das infra-estruturas em análise encontram-se distanciadas entre 11 e 20 m. De acordo com 

a informação disponível os níveis piezométricos estão relativamente pouco profundos (entre 2 e 5 m de 

profundidade) e as águas subterrâneas extraídas nestas captações apresentam alguns problemas de 

qualidade relacionados com as altas concentrações do ião nitrato. A maior parte da área de projecto 

possui uma vulnerabilidade à poluição muito baixa (46% da área de estudo). A vulnerabilidade à poluição 

é média em 26 % da área de estudo e média a vulnerável em 22 % da área de estudo. 
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Em termos geológicos, a área enquadra-se na unidade morfoestrutural mais antiga do território português 

– o maciço Antigo ou Hespérico, na Zona da Ossa Morena, e mais concretamente no sector Montemor-

Ficalho. A morfologia da região é dominada pela peneplanície alentejana. A área envolvente ao projecto é 

bastante afectada por falhas e lineamentos, nomeadamente pela falha da Vidigueira, falha de Ferreira-

Ficalho e por alguns lineamentos orientados E-W a WNW-ESE. Na área de intervenção ocorrem ainda 

diversas dobras anticlinais orientadas NE-SW, geralmente mergulhantes para NW. A área de intervenção 

insere-se numa zona com potencialidade para o desenvolvimento de recursos minerais metálicos e não 

interfere com qualquer pedreira em actividade.  

Ao nível dos solos, a área de estudo abrange 34 unidades pedológicas distintas (e ainda áreas sociais e 

afloramentos rochosos) agrupadas em cinco classes. Em termos de agrupamentos, predominam na área 

de estudo os Solos Calcários, com uma representatividade de 45%, seguidos dos Solos Mediterrâneos 

Não Calcários (com cerca de 24%). Cerca de 70% da área de estudo apresenta riscos de erosão nulos ou 

reduzidos e apenas pouco mais de 5% tem riscos de erosão elevados a muito elevados. 

Quanto à ecologia, dos nove habitats identificados na área de estudo, quatro ocupam cerca de 94% de 

toda a área: as culturas anuais de sequeiro (39,8%), o olival (29,7%) e os montados de sobro e azinho 

(16,1%), incluindo os montados esparsos com culturas anuais em sobcoberto (8,0%). Dos restantes 

habitats que ocorrem de forma menos representativa, a vegetação ribeirinha (47,9 ha) e as culturas anuais 

de regadio (45,4 ha) são os mais abundantes. Relativamente à sua importância ecológica, o habitat mais 

relevante é o montado. Também a vegetação ribeirinha constitui um habitat de elevada importância 

ecológica e conservacionista. Relativamente à flora, foram inventariadas 114 espécies, algumas das quais 

com relevância em termos conservacionistas. Verifica-se também a ocorrência de pelo menos uma planta 

com importância comunitária, presente na vegetação ribeirinha. Nas áreas de olivais, culturas anuais e na 

maioria dos montados predominam comunidades vegetais herbáceas características de áreas fortemente 

intervencionadas. No que diz respeito à fauna foram referenciadas na área de estudo 15 espécies de 

peixes de água doce, 12 espécies de anfíbios, 17 espécies de répteis, 115 espécies de aves e 38 espécies 

de mamíferos. A importância do património faunístico da área afectada pelas infra-estruturas de projecto é 

relativamente menor do que a verificada noutras áreas da região, o que se deve, fundamentalmente, à 

dominância do olival e das culturas anuais, sendo os habitats mais importantes para a fauna em termos 

gerais, os montados, os matos e a vegetação ripícola, representados de forma relativamente reduzida e 

fragmentada. 

O inventário patrimonial da área de estudo é composto por 82 sítios patrimoniais, dos quais 63 

arqueológicos, 13 etnográficos e 6 arquitectónicos. 
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Predomina na área de estudo a unidade de paisagem “zonas onduladas”, que representa um pouco mais 

de 50% da área de estudo, sendo igualmente representativas as “zonas de colinas” (28,29% da área). 

Quanto às subunidades de paisagem, domina a paisagem agrícola permanente (53,82% da área), seguida 

da paisagem agrícola anual (42,44% da área), sendo as restantes pouco representativas. A qualidade 

visual da paisagem na área de estudo varia entre média e elevada. 

Ao nível sócio-económico, a área de projecto caracteriza-se por uma forte tendência para perda e 

envelhecimento da população, por um tecido económico pouco diversificado e assente em sectores 

tradicionais e, ainda, por preocupantes níveis de desemprego. Os sistemas de produção agrícola 

apresentam algumas diferenças internas. Em Pias, onde se concentra a maior parte da mão-de-obra 

agrícola e as propriedades apresentam uma dimensão média não tão elevada, as culturas permanentes 

(olival e vinha) são muito frequentes. Esta é também a freguesia que, em termos relativos, será mais 

beneficiada com os perímetros de rega a jusante das infra-estruturas primárias em avaliação. Já nas 

demais freguesias, os sistemas arvenses ou agro-silvo-pastoris predominam, por vezes com forte 

presença de olival (Brinches) ou de prados e pastagens permanentes (Salvador). 

Os resultados obtidos nas medições efectuadas no sentido de traduzir o ambiente sonoro na área de 

estudo e sua envolvente, nomeadamente junto dos receptores sensíveis, permitem verificar que os níveis 

de emissão sonora calculados para os indicadores Lden (diurno-entardecer-nocturno) e Ln (nocturno) 

respeitam os limites legais para as zonas ainda sem zonamento acústico aprovado, situando-se 

substancialmente abaixo daqueles requisitos legais. O tráfego rodoviário nas diferentes vias é o principal 

factor indutor de ruído, ainda que a circulação seja tendencialmente pouco frequente.  

Na área de estudo e envolvente não existem fontes de poluição atmosférica significativas. Considera-se 

como boa a qualidade do ar actualmente existente no local em estudo, de características vincadamente 

rurais, afastada de grandes núcleos urbanos e industriais, e cujo regime de ventos favorece localmente a 

dispersão de poluentes.  

No que diz respeito aos resíduos e efluentes, o concelho de Serpa apresenta um índice de recolha de 

resíduos sólidos urbanos relativamente elevado, mas uma baixa taxa de recolha selectiva. Os resíduos 

predominantes são os de origem doméstica e agrícola, salientando-se o projecto da AMALGA de 

implementação de uma indústria recicladora destinada à gestão de resíduos de filme plástico agrícola e de 

resíduos de tubagem de rega. Ao nível dos efluentes líquidos, o concelho de Serpa apresenta um baixo 

índice de tratamento, com apenas 47% de população servida com ETAR em funcionamento. 
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Fotografia 1 – Exemplo de habitat presente na área 

de estudo: cultura de regadio 

Fotografia 2 – Exemplo de habitat presente na área 

de estudo: culturas anuais de sequeiro com azinho 

disperso e vegetação ripícola pouco desenvolvida 

 

Fotografia 3 – Exemplo das subunidades de paisagem “paisagem agrícola anual” e “paisagem agrícola 

permanente” 
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4. Principais impactes ambientais 

Por impacte ambiental entende-se toda e qualquer alteração que se verifique na área de estudo, ao nível 

das componentes ambientais em análise e que advenha de forma directa ou indirecta da implementação 

do projecto. Os impactes ambientais podem ser avaliados recorrendo aos seguintes critérios: sentido 

valorativo (negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma degradação, não afecta ou 

valoriza a qualidade do ambiente, respectivamente); magnitude (fraca, média ou forte, de acordo com a 

dimensão da afectação provocada pelo impacte); significado (muito significativos, significativos ou pouco 

significativos, de acordo com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que 

interfiram com populações ou figuras de ordenamento, áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico 

ou afectem o equilíbrio dos ecossistemas existentes, etc.). Apresentam-se seguidamente os principais 

impactes ambientais identificados para as fases de construção e de exploração do projecto. 

 

4.1. Fase de construção 

As principais acções a desenvolver na fase de construção são de um modo geral as seguintes: (a) 

montagem e funcionamento do estaleiro; (b) desmatação e limpeza das áreas de implantação das infra-

estruturas; (c) demolição de muros, vedações e outras infra-estruturas existentes; (d) execução dos 

movimentos de terras – para a globalidade das empreitadas estima-se um volume de escavações da 

ordem dos 1 670 000 m3 e um balanço de escavações/aterros de + 541 130 m3 (volume de terras sobrantes 

caso os volumes de aterro fossem todos supridos com materiais provenientes das escavações, o que nem 

sempre é possível); (e) colocação, montagem e nivelamento dos equipamentos; (f) execução dos 

atravessamentos de estradas e de linhas de água e obras de protecção das condutas; (g) execução dos 

arranjos interiores e exteriores das infra-estruturas; (h) estabelecimento e restabelecimento de nós de 

ligação de caminhos rurais e agrícolas e serventias à rede viária existente. 

Os principais impactes do projecto nos usos do solo e no ordenamento do território serão negativos, 

pouco significativos a significativos. Prendem-se com a alteração dos usos dos solos na área de 

implantação das infra-estruturas, nos casos em que os mesmos encerram condicionantes de uso (RAN, 

REN, montado de sobro e azinho, domínio público hídrico, área de protecção de recursos geológicos, área 

de protecção de captações de águas subterrâneas para abastecimento e/ou área de protecção de imóveis 

classificados). No entanto, considerando o carácter de empreendimento de utilidade pública do EFMA e 

assumindo a implementação das medidas ambientais propostas, os impactes são minimizáveis. 
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A construção das infra-estruturas em estudo afectará os recursos hídricos superficiais, destacando-se a 

movimentação de terras e a afectação da camada vegetal das margens, associadas ao atravessamento de 

linhas de água pelos canais e condutas. Estes impactes serão negativos, de magnitude moderada e pouco 

significativos a significativos, nos dois atravessamentos da ribeira do Enxoé pelo adutor de Brinches-

Enxoé. Os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos estão associados à instalação 

e ao funcionamento dos estaleiros de apoio às obras (que provocarão uma diminuição local da área de 

recarga dos aquíferos locais e onde poderão ocorrer eventuais derrames de substâncias perigosas) 

esperando-se, contudo, de magnitude reduzida e pouco significativos. Prevêem-se ainda impactes 

negativos associados às escavações, devido à potencial intersecção dos níveis aquíferos locais, com 

consequente descida dos níveis armazenados e afectação da qualidade da água. Estes impactes negativos 

são de magnitude fraca e pouco significativos. 

Os principais impactes negativos no domínio da geologia estão associados às escavações e aterros 

necessários para implantação das infra-estruturas em estudo, nomeadamente à necessidade de 

transportar para depósito um volume de terras sobrantes que poderá chegar aos 541 000 m3. Este impacte 

negativo, apesar de ter uma magnitude moderada e de ser significativo, é minimizável, através do 

aproveitamento dos materiais escavados em aterros ou na requalificação das áreas afectadas pelas obras. 

Os principais impactes do projecto nos solos estão associados aos riscos de erosão – impactes negativos, 

de reduzida magnitude e pouco significativos – e de contaminação física e química (negativos e pouco 

significativos) e à destruição de horizontes pedológicos (negativos, de magnitude reduzida e pouco 

significativos). 

No domínio da ecologia os principais impactes encontram-se associados à remoção da vegetação e 

consequente afectação e destruição de habitats. O impacte de perda de habitat foi avaliado como 

negativo, de magnitude reduzida a média e em geral pouco significativo, embora significativo no caso dos 

montados. Não se prevê nenhuma afectação significativa dos sistemas aquáticos da área de estudo. O 

impacte global da perturbação sobre a fauna decorrente das actividades construtivas é avaliado como 

negativo, de magnitude reduzida a média e pouco significativo a significativo, nos montados e vegetação 

ribeirinha. 

No que respeita ao património, dos 82 sítios inventariados, 26 terão uma afectação directa, sendo 20 

sítios arqueológicos. Esperam-se impactes negativos variáveis entre pouco significativos e muito 

significativos, consoante o valor patrimonial e a magnitude do impacte. 

Quanto à paisagem esperam-se impactes negativos relacionados com as seguintes acções de projecto: 

instalação dos estaleiros do adutor de Pedrógão (impactes significativos); construção dos reservatórios 
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(significativos nos reservatórios de Orada, Montinhos, Brinches Sul, Brinches Norte e Serpa Norte); 

construção da estação elevatória (significativos); construção das condutas (pouco significativos a 

significativos); construção dos canais (significativos). 

Na sócio-economia, os principais impactes (negativos, significativos e temporários) serão a diminuição da 

qualidade de vida das populações devido à emissão de poeiras e ao aumento dos níveis de ruído 

(sobretudo nas imediações de Serpa), a alteração das condições de circulação e segurança rodoviária 

(sobretudo na EN260/IP8, EN255 e EN265) e a perturbação do acesso e das condições de trabalho nas 

explorações agrícolas. 

Os principais impactes ao nível do ambiente sonoro serão originados pelas actividades ruidosas inerentes 

à empreitada e pelo tráfego de pesados para fornecimento/escoamento de materiais. Relativamente ao 

tráfego de veículos pesados, esperam-se impactes negativos temporários, de magnitude média a elevada. 

O significado do impacte deverá variar entre o pouco significativo (incumprimento pontual do limite legal 

para zonas sem classificação) e o significativo (sobretudo em Orada, onde os níveis sonoros são 

ligeiramente mais elevados e as características da via poderão potenciar o ruído gerado). 

Os principais impactes identificados para a qualidade do ar (afectando sobretudo a povoação de Orada e 

Serpa) serão a emissão de poeiras e partículas para a atmosfera, com impacte mais significativo nas 

frentes de obra e na envolvente dos estaleiros. Refere-se também como acção impactante o trânsito de 

veículos pesados em estradas não asfaltadas. Prevê-se que estes impactes sejam negativos, de magnitude 

média e pouco significativos a significativos, consoante a distância a que se encontrarem os receptores 

sensíveis. 

As principais acções geradoras de resíduos sólidos serão a limpeza do terreno, a movimentação geral de 

terras e o funcionamento do estaleiro. O volume de terras sobrantes é relevante, correspondendo a um 

impacte negativo, de magnitude moderada e significativo, mas minimizável. 

 

4.2. Fase de exploração 

As actividades mais importantes a desenvolver na exploração do projecto serão o funcionamento das 

infra-estruturas (controlo e gestão de operações, automático e manual, das infra-estruturas; elevação, 

regularização e adução de caudais) e a manutenção geral de equipamentos, espaços comuns, caminhos 

de serviço e passagens (hidráulicas, superiores e inferior). 
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Os impactes a registar ao nível do clima e microclima dever-se-ão à criação de novos planos de água 

(reservatórios). Só se farão sentir se avaliados cumulativamente com as albufeiras da rede primária, 

prendendo-se com efeitos de amenização de temperatura e criação de neblinas e nevoeiros matinais; 

serão positivos mas pouco significativos. 

No que diz respeito ao uso do solo e ordenamento do território, considera-se que o projecto vai de 

encontro ao aproveitamento do potencial agrícola de uma área maioritariamente classificada como RAN, 

correspondendo igualmente às premissas de desenvolvimento regional preconizadas nos principais 

planos de ordenamento locais e regionais, pelo que o impacte foi avaliado como positivo significativo. 

Da presença e funcionamento das infra-estruturas de projecto resultará um impacte positivo pouco 

significativo ao nível dos recursos hídricos superficiais, dada a esperada melhoria da qualidade da água 

da albufeira do Enxoé – resultado do reforço de caudal conseguido através do funcionamento do projecto. 

Na ecologia foram identificados impactes negativos, poucos significativos a significativos, devidos à 

presença e funcionamento dos canais de adução. Com efeito, o seu desenvolvimento linear provocará 

efeitos de fragmentação dos habitats, constituindo uma barreira para anfíbios, répteis e mamíferos. Este 

efeito será no entanto local, de baixa magnitude e pouco significativo, considerando as passagens 

superiores e inferior para a fauna projectadas como minimização do impacte. O funcionamento destas 

infra-estruturas induz também um aumento da mortalidade animal por queda e afogamento nos canais. 

Pese embora a projecção de passagens, vedações e rampas de salvamento para animais, os impactes ao 

nível do efeito armadilha constituem-se como pouco significativos a significativos. 

Os seis reservatórios a construir geram um impacte positivo pouco significativo sobre a paisagem, pela 

introdução de maior diversidade visual na área, embora estejam integrados em áreas que dificultam a sua 

visibilidade e sejam de reduzida dimensão. Por outro lado, para os reservatórios e restantes infra-

estruturas de projecto, dada a interposição/intrusão destas estruturas na paisagem (fundamentalmente 

rural), geram-se impactes que variam de negativo significativo a nulo. A significância é média para o caso 

dos canais (dado o seu carácter linear e artificial em áreas de visibilidade ampla e em áreas de culturas 

anuais) tendendo para impactes nulos se cumpridas as medidas de integração na paisagem proposta e 

conforme o crescimento da vegetação circundante e integração progressiva das estruturas na paisagem. 

Os impactes positivos que o projecto gerará na sócio-economia e agrossistemas deverão variar entre o 

significativo e o muito significativo, fruto do aproveitamento do potencial agrícola da área e da criação e 

fixação de riqueza e emprego na área. Este impacte é cumulativo com as restantes infra-estruturas da rede 

primária do Ardila (impacte directo muito significativo). 
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5. Medidas ambientais a adoptar 

5.1. Fase de construção 

Os impactes do projecto nesta fase derivam das actividades de preparação do terreno, do funcionamento 

de estruturas de apoio (sobretudo estaleiros) e das actividades construtivas, sendo maioritariamente 

negativos mas poucos significativos. Como tal, recomenda-se a adopção de um conjunto de medidas de 

carácter geral e de boas práticas de gestão de obra. Estas medidas consideram-se suficientes para 

minimizar os impactes avaliados para alguns dos descritores; outros exigem a aplicação de medidas 

específicas de mitigação dos impactes, que se descrevem em seguida. 

No sentido de minimizar os impactes identificados sobre os usos do solo e do ordenamento do território, a 

selecção da localização dos estaleiros e locais de depósito de terras sobrantes deverá atender às Cartas 

de Condicionantes apresentadas em anexo ao Estudo. 

Os impactes associados aos atravessamentos da ribeira do Enxoé (nos recursos hídricos superficiais e na 

ecologia) poderão ser minimizados através da realização das obras de implantação das condutas fora da 

época húmida e da reposição dos perfis transversais da ribeira, das características do leito e das margens 

existentes na situação pré-obra, devendo ser feita a reabilitação, através de sementeira e/ou plantação de 

espécies ripícolas, dos troços ribeirinhos afectados pelo atravessamento. Ainda no âmbito da ecologia 

será importante assegurar a compensação, na medida do possível, das quercíneas abatidas, através da 

plantação de árvores das mesmas espécies noutras áreas da área em estudo ou sua envolvente próxima. 

Os impactes sobre a geologia poderão ser minimizados através da avaliação das condições geológicas 

locais dos maciços a intervencionar previamente à execução das escavações e da deposição dos materiais 

escavados na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras da região. 

No caso do património histórico-cultural, propõe-se a implementação de um Plano de Salvamento dos 

Vestígios Arqueológicos para os quais se prevê um impacte negativo, em fase prévia à obra e, na fase de 

construção, de um Programa de Acompanhamento Arqueológico. 

No âmbito da paisagem apresentam-se, em anexo ao Estudo, um Plano de Recuperação Biofísica das 

áreas degradadas pela empreitada e um Projecto de Enquadramento Paisagístico (do reservatório de 

Guadalupe); fazem-se ainda recomendações para completar os projectos de arranjos exteriores das 

restantes infra-estruturas, nomeadamente a plantação de espécies de árvores autóctones (por exemplo de 

azinheiras e sobreiros) junto aos troços em canal do adutor de Pedrógão. 
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Os impactes positivos verificados no âmbito da sócio-economia e agrossistemas poderão ser ainda 

potenciados através do recurso à mão-de-obra local para efeito de construção das infra-estruturas e ainda 

adquirindo produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção sedeadas em Serpa ou nos 

concelhos limítrofes. 

 

5.2. Fase de exploração 

Nesta fase identificaram-se sobretudo impactes nulos ou positivos, pelo que a proposta de medidas de 

mitigação dos impactes é mais reduzida face às recomendações para a fase de construção. 

Destacam-se nesta fase da empreitada os impactes sobre a ecologia, a paisagem e a sócio-economia e 

agrossistemas. 

Assim, para a ecologia, propõe-se a monitorização da mortalidade animal nos canais e da utilização das 

passagens definidas, através da implementação de um programa de monitorização da mortalidade animal 

nos canais e da utilização das passagens para a fauna, de forma a avaliar a eficácia das medidas de 

mitigação propostas. 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras, no âmbito de eventuais obras de 

manutenção/conservação, que afectem áreas não perturbadas durante a fase de construção e em que 

existam vestígios arqueológicos, no âmbito do património histórico-cultural propõe-se que o planeamento 

dos trabalhos preveja as medidas de minimização definidas para as fases prévia à obra e de construção, 

nomeadamente o acompanhamento arqueológico das obras, dependendo do potencial científico do sítio a 

afectar e da natureza da intervenção. Nas áreas onde não se conhecem vestígios patrimoniais, ou que 

tenham sido previamente escavadas durante a fase de construção, o planeamento das acções deverá 

prever apenas o acompanhamento por um arqueólogo. 

Nesta fase foram identificados impactes de natureza positiva na sócio-economia que importa potenciar 

através do preenchimento preferencial dos postos de trabalho directos eventualmente gerados pela 

necessidade de manutenção das infra-estruturas durante a fase de manutenção com mão-de-obra da 

Margem Esquerda do Guadiana, nomeadamente, com desempregados inscritos no Centro de Emprego de 

Moura e residentes, em particular, no Concelho de Serpa. 
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6. Principais conclusões 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental dos Adutores de 

Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa – conjuntos de infra-estruturas hidráulicas de transporte e 

armazenamento que integram a Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, um dos três subsistemas 

do Sistema Global de Rega do Alqueva. 

A submissão destas infra-estruturas a um procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental decorre 

das alíneas g) e j) do n.º 10 (Projectos de infra-estruturas) do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio (com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 69/2003, de 

10 de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro). 

As componentes de projecto dos adutores do Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa em análise – que se 

desenvolvem no concelho de Serpa, freguesias de Pias, Brinches, Santa Maria e Salvador – são as 

seguintes: 8,0 km de canais e dois reservatórios (Orada e Brinches Norte) do adutor de Pedrógão; 4,4 km 

de condutas elevatórias, 18,1 km de condutas gravíticas e dois reservatórios (Brinches Sul e Montinhos) do 

adutor de Brinches-Enxoé; 8,0 km de condutas elevatórias, dois reservatórios (Serpa Norte e Guadalupe) e 

uma estação elevatória (Serpa Norte) do adutor de Serpa. 

Os objectivos das infra-estruturas em análise no EIA são a adução de água desde a origem principal do 

Subsistema (albufeira do Pedrógão) até um conjunto de albufeiras e reservatórios (que constituirão as 

origens de água para os blocos de rega beneficiados) e permitir a beneficiação de cerca de 30 000 ha de 

terrenos na margem esquerda do rio Guadiana, promovendo o cumprimento de um dos principais 

objectivos do EFMA: a utilização da albufeira de Alqueva para conversão do regime cultural dos melhores 

terrenos agrícolas do Alentejo. 

As principais conclusões do Estudo apontam de uma forma geral para que na fase de construção ocorram 

maioritariamente impactes negativos pouco significativos, embora sejam de esperar impactes positivos 

pouco significativos na sócio-economia e agrossistemas, em resultado da criação de emprego e da 

dinamização económica do sector da construção. As afectações mais relevantes do projecto na fase de 

construção prender-se-ão fundamentalmente com a geologia, geomorfologia e geotecnia (devido à 

compactação e impermeabilização de terrenos e da existência de terras sobrantes), o património histórico-

cultural, a paisagem (decorrentes da preparação das obras e da execução das infra-estruturas previstas) e 

a sócio-economia e agrossistemas (afectação das populações mais próximas das frentes de obra). 
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Esta avaliação pressupõe a adopção de medidas de mitigação dos impactes, como (i) a reutilização dos 

materiais escavados na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras da região, (ii) a implementação 

do Plano de Recuperação Biofísica (nomeadamente a compensação do abate de quercíneas das áreas de 

montado e a reabilitação de espécies ripícolas afectadas pelos atravessamentos de linhas de água), (iii) a 

realização na fase prévia à obra de um Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos e (iv) a 

implementação de um programa de acompanhamento arqueológico. 

Na fase de exploração ocorrerão maioritariamente impactes positivos (com carácter permanente), 

sobretudo associados ao carácter estratégico do projecto no contexto de desenvolvimento regional do 

Alentejo. É o caso dos impactes no descritor sócio-economia e agrossistemas (fruto do aproveitamento do 

potencial agrícola da área) e no uso do solo e ordenamento do território (uma vez que o projecto 

corresponde às premissas de desenvolvimento regional preconizadas nos principais planos de 

ordenamento locais e regionais). Não obstante ocorrerão impactes negativos na paisagem (decorrentes da 

presença das infra-estruturas) e na ecologia (impactes associados à presença e funcionamento dos canais 

de adução, dado que estas estruturas provocam, não só um efeito de fragmentação de habitats, como 

também introduzem um aumento da mortalidade de alguns grupos faunísticos). 

No sentido de mitigar estes impactes, apresenta-se um Projecto de Integração Paisagística para o 

reservatório de Guadalupe (cujo projecto de execução não prevê acções deste tipo) e um Programa de 

monitorização da mortalidade animal nos canais, que inclui a monitorização da utilização das passagens 

para a fauna, no contexto do efeito de fragmentação de habitats verificado. 

Em suma, considera-se que os objectivos do estudo foram atingidos, tendo os trabalhos desenvolvidos 

sido suficientemente aprofundados e precisos de modo a servir de base à discussão e à tomada de 

decisão sobre o projecto, por parte das autoridades competentes para o efeito. Conclui-se ainda que o 

projecto apresenta um potencial de impacte negativo limitado e passível de minimização, sendo não só 

viável do ponto de vista ambiental, mas apresentando também um saldo global positivo quando 

comparado com a ausência de intervenção. 

Para um bom desempenho ambiental do projecto, será no entanto fundamental garantir a implementação 

das medidas recomendadas, quer para a fase de construção (que incluem as medidas já contempladas 

pelos Sistemas de Gestão Ambiental das empreitadas, apresentados em anexo ao EIA), quer para a fase de 

exploração e actuar sempre que possível preventivamente. 




