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1 Introdução 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT), parte integrante do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado pela HIDROPROJECTO, no período 
compreendido entre Março de 2008 e Outubro de 2009, relativo ao Projecto de 
Execução do Bloco de Rega de Pias (Freguesias de Pias, Salvador e Brinches, 
pertencentes ao Concelho de Serpa – Alentejo). Na Figura 1 apresenta-se a planta de 
localização do Projecto. 
 
O Projecto em análise compreende redes de rega (61km), drenagem (22,5km) e viária 
(26,5km), para uma área de 4600 ha, integrando, ainda, uma estação elevatória, a 
Estação Elevatória de Pias (caudal total a bombar 3460L/s).  
 
A elaboração deste documento teve como referência a legislação em vigor sobre 
Avaliação de Impactes Ambientais, Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que 
altera e republica o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio1, a Portaria n.º 330/2001 de 
2 de Abril2, relativamente à sua estrutura e conteúdo, os “Critérios de boa prática para 
a elaboração e a avaliação de Resumos Não Técnicos”, elaborado pela APAI/ APA, de 
2008, bem como o “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental 
de Projectos do EFMA”, elaborado por EDIA/ APA, de Fevereiro de 2008. 
 
O proponente do referido Projecto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-
Estruturas do Alqueva, S.A.. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR). 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado por uma equipa multidisciplinar da 
HIDROPROJECTO – Engenharia e Gestão S.A., sob a coordenação da Eng.ª Maria 
Francisca Silva. 
 

2 Objectivos e justificação do Projecto 
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) representa uma obra de 
aproveitamento dos recursos hídricos associados ao rio Guadiana, que visa o 
desenvolvimento regional sustentado, e é constituído por um vasto conjunto de infra-
estruturas de diferente natureza, das quais se destacam as barragens, albufeiras, 
centrais hidroeléctricas, canais a céu aberto, condutas, túneis, estações elevatórias e 
reservatórios. Interligadas entre si, estas infra-estruturas formam um sistema que 
permite assegurar o fornecimento de água para fins agrícolas, produção de energia 
eléctrica e abastecimento urbano e/ou industrial. 
 
A actual concepção do EFMA prevê a rega de cerca de 110 000 ha, os quais se 
distribuem pelos subsistemas de rega do Alqueva, Pedrógão e Ardila, sendo a origem 

                                                 
1 Estabelece o regime jurídico de avaliação do impacte ambiental dos projectos públicos e 
privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Directiva N.º 85/007/CCE, do Conselho de 27 de Junho de 1985, com 
as alterações introduzidas pela directiva N.º 97/11/C, do Conselho, de 3 de Março de 1997 
 
2 Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril - Define as normas técnicas respeitantes à Proposta de Definição de Âmbito, ao 
Estudo de Impacte Ambiental (…) ao Relatório de Conformidade Ambiental do projecto de execução, com a Declaração 
de Impacte Ambiental correspondente, e, finalmente, aos Relatórios de Monitorização a apresentar à Autoridade de 
AIA. 
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de água do subsistema Alqueva a barragem do Alqueva, e a dos subsistemas de 
Pedrógão e Ardila a barragem de Pedrógão. 
 
O bloco de rega de Pias insere-se no subsistema de rega do Ardila, com origem de 
água na albufeira de Pedrógão. 
 
O principal objectivo da implantação deste Projecto é a criação de infra-estruturas, de 
rega, viária e drenagem, para um melhor aproveitamento do recurso água e 
consequente valorização económica e desenvolvimento social da região. Esta área 
engloba áreas pertencentes às freguesias de Brinches, Pias e Salvador, do concelho 
de Serpa.  
 
Actualmente, nesta zona pratica-se uma agricultura em grande parte de sequeiro, 
apesar de cerca de 33% da área do bloco já ser regada utilizando meios próprios de 
cada agricultor, pelo que a implantação destas infra-estruturas permitirão garantir a 
disponibilidade de águas nas alturas em que ela é necessária, sendo possível a prática 
de culturas de regadio que têm uma maior margem de lucro. 
 
De facto, a escassez de água para rega, associada a sistemas de irrigação pouco 
eficientes, tem contribuído para fomentar o abandono de muitas explorações, com o 
consequente abandono da actividade agrícola, nas últimas décadas, na região do 
Alentejo. Assim, em detrimento da prática desta actividade, aumenta a procura de 
outras oportunidades de emprego nos sectores terciário e secundário, fora da região, 
contribuindo para a desertificação da mesma. 
 
Neste contexto, o projecto em causa permitirá criar novas alternativas, face às 
condições actualmente existentes para a prática agrícola, potenciando o aumento da 
produtividade agrícola, proporcionando um aumento dos rendimentos dos agricultores 
e, consequentemente, uma melhoria do seu nível de vida e um apelo à prática mais 
intensa da actividade agrícola na região. 
 

3 Descrição do Projecto 
3.1 Descrição geral 

O Bloco de Rega de Pias, com uma área beneficiada de 4600 ha, é parte integrante do 
sub-sistema do Ardila e será abastecido em água pelo adutor Caliços-Pias e pela 
albufeira de Pias, através da Estação Elevatória (EE) de Pias.  
 
O Projecto de Execução do Bloco de Rega de Pias foi definido tendo em consideração 
o reconhecimento de campo efectuado em conjunto com os técnicos da equipa que 
elaborou o Projecto e o EIA e os técnicos da EDIA e da Direcção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR), bem como o resultado da consulta pública aos 
agricultores, das reuniões efectuadas e pareceres recebidos das entidades 
contactadas, de modo a minimizar eventuais impactes ambientais e sociais associados 
às obras de construção.  
 
Fazem parte do Projecto em estudo a EE de Pias e respectivo acesso e as redes de 
rega, de drenagem e viária do bloco de rega em estudo. Na Figura 2 apresenta-se a 
implantação da rede de rega e na Figura 3 a implantação da rede de drenagem e 
viária.  
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O Bloco de Pias confina a Norte com o bloco de Moura, a Noroeste com o bloco de 
Caliços-Machados, a Oeste com o bloco de Brinches e a Sul com o bloco de Brinches-
Enxoé.  
Relativamente à definição global de abastecimento foram analisadas várias soluções, 
definindo-se a divisão do bloco em quatro sub-blocos, dois gravíticos e dois em 
pressão, designadamente Figueiral gravítico e Pias gravítico, que seriam abastecidos 
a partir de duas picagens no adutor Caliços-Pias e os blocos em pressão pela EE de 
Pias, com dois patamares de elevação (Pias Alto e Pias Baixo). 
 
No quadro seguinte apresenta-se a divisão proposta para o bloco de rega de Pias. 

Quadro 3.1 - Esquema de rega do bloco de Pias 

Sub-bloco Origem Tipo de 
abastecimento 

Área 
(ha) 

Figueiral Gravítico 1ª picagem no Adutor Gravítico 847 

Pias Gravítico 2ª picagem no Adutor Gravítico 1053 

Pias Alto EE de Pias Pressão 2170 

Figueiral Alto EE de Pias Pressão 529 

  Área Total 4599 

 
As obras definidas tiveram em conta preocupações de natureza técnica e ambiental, 
nomeadamente o património arqueológico.  
 

3.2 Caracterização das obras 
3.2.1 Rede de rega 

Para os sub-blocos de rega identificados, definiram-se as unidades de rega, elemento 
fundamental para o plano de implantação dos hidrantes e para a caracterização das 
bocas de rega associadas e respectivos caudais de maneio. Sempre que possível, o 
limite das unidades de rega foi feito tendo em conta os limites de estradas, caminhos, 
linhas de água ou o cadastro das propriedades. Uma vez delimitadas as unidades de 
rega, procedeu-se à sua agregação em unidades terciárias, servidas por um hidrante, 
onde se concentram as respectivas bocas de rega. 
 
Os critérios adoptados na definição das unidades de rega foram os seguintes: • Grande propriedade – unidades de rega com áreas máximas de 78 ha; • Pequena propriedade – unidades de rega com áreas máximas de cerca de 9 ha, 

agrupando um máximo de 6 agricultores; • Muito pequena propriedade - unidades de rega com áreas máximas de cerca de 
9 ha, agrupando um máximo de 14 agricultores; 

 
Com a adopção destes critérios diminuiu-se a densidade da rede e a quantidade de 
equipamento para um valor aceitável, obrigando, no entanto, os agricultores a 
estabelecerem uma rotação entre eles. 
 
No bloco de rega de Pias, foram estabelecidas 276 unidades de rega, das quais 20 
são abastecidas graviticamente e as restantes 256 em pressão.  
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Com base em informações obtidas através da consulta aos agricultores, foram 
estabelecidos os limites das unidades de rega, tendo em conta vários factores, 
nomeadamente no que se refere ao número de prédios abrangidos e respectivas 
áreas. 
 
O plano de localização dos hidrantes para os sub-blocos foi efectuado de forma a 
fornecer água em condições idênticas para todos os utilizadores, especialmente nos 
blocos de pequena propriedade. No caso da grande propriedade, e por acordo com a 
EDIA, optou-se por localizar os hidrantes à entrada das propriedades, tendo em conta 
os interesses dos agricultores.  
 
Cada hidrante apresenta no mínimo uma boca de rega e no máximo quatro. Cada 
boca de rega está associada a uma única unidade de rega. 
 
Após a localização dos hidrantes efectuou-se o traçado das redes de rega para os 
diferentes sub-blocos. O critério geral adoptado na definição do traçado das condutas 
de maior diâmetro foi o de procurar desenvolvê-las ao longo dos caminhos existentes, 
tendo em consideração a maior facilidade de acesso para execução das obras, bem 
como das condições de exploração e manutenção.  
 
No quadro seguinte indicam-se o número de hidrantes e bocas de rega instalados em 
cada sub-bloco de rega, bem como as áreas beneficiadas associadas. 

Quadro 3.2 - Número de hidrantes e bocas de rega 

Sub-bloco  
de rega 

Área  
(ha) 

Número de 
hidrantes 

Área média 
por hidrante 

(ha) 

Número de 
bocas de 

rega 

Área média 
por boca 

(ha) 

Área minima 
por boca 

(ha) 

Área máxima 
por boca  

(ha) 
Figueiral gravítico 846,7 9 94,1 15 56,5 21,0 102,8 

Pias gravítico 1053,3 7 150,5 19 55,4 29,3 71,9 
Pias alto 2170,0 84 25,8 188 11,5 1,7 75,5 

Figueiral alto 528,6 35 15,1 73 7,2 1,0 12,8 
TOTAL 4598,6 135 34,1 296 15,5 1,0 102,8 

 
Na Figura 2 apresentam-se as unidades de rega, a localização dos hidrantes e os 
traçados das redes de rega estabelecidos para os sub-blocos. 
 

3.2.2 Estação elevatória 
A estação localiza-se junto à barragem de Pias e bomba água desta albufeira. Terá 
dois patamares de elevação. A solução apresentada foi estudada no sentido de 
diminuir o volume da nave dos grupos e, portanto, do impacte visual.  
 
Assim, a plataforma de implantação terá dimensões na ordem dos 100 m x 35 m, ou 
seja cerca de 3 500 m2, incluindo algumas zonas verdes de enquadramento 
paisagístico e zonas de estacionamento.  
 
Na EE vão ficar instalados 5 grupos electrobombas para Pias Alto, um dos quais para 
pequenos caudais, e 4 para Figueiral Alto. Os caudais de dimensionamento e 
respectivas alturas de elevação da estação elevatória são os seguintes: 

• Pias Alto – Q=2 700 l/s; H=80 mca; 

• Figueiral Alto - Q= 760 l/s; H=54 mca. 
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A EE prevê a instalação de filtros de velas filtrantes em ambos os patamares de 
elevação, funcionando em paralelo entre si. A redução do caudal filtrado durante a 
lavagem será da ordem dos 5% do caudal nominal do filtro. 
 
A estação funcionará comandada por autómatos, em modo remoto ou local, com a 
possibilidade de comutação para regime manual em cada um dos circuitos. O 
autómato principal terá capacidade de comunicação com o centro de controlo do 
sistema de telegestão e realizará a supervisão local.  
 
A EE estará preparada acusticamente para minimizar o ruído na fonte, de modo a 
cumprir o regulamento do ruído perto de receptores sensíveis. 
 

3.2.3 Automação 
Para o bloco de rega existirá um único sistema de telegestão, que engloba as 
informações provenientes das redes de rega e da EE. 
 
Na rede de rega será instalado um conjunto de equipamentos hidromecânicos e de 
medida, a saber: 

• Bocas de rega, equipadas com electroválvula para a sua abertura e fecho remoto e 
emissor de impulsos por unidade de volume de água consumida; 

• Medidores de pressão, para transmissão remota da pressão. 
 
O objectivo da automatização do sistema da rede de rega é permitir simultaneamente 
a monitorização e o controlo remoto em tempo real de todos os elementos 
constituintes da rede. Deverá, ainda, permitir que seja feita a concentração de 
informação, vinda das albufeiras das barragens de Caliços e de Pias, das picagens no 
adutor Caliços-Pias e da EE de Pias.   
 
Para além destas funções, as bases de dados criadas pelo sistema de telegestão 
poderão vir a ser partilhadas pelo Sistema de Informação Geográfica e fornecidas ao 
sistema de telegestão do sistema primário. 
 
Os objectivos principais do sistema de supervisão e controlo da rede de rega são os 
seguintes: 

• Exploração racional e automática da rede; 

• Recolha e processamento de informação sobre o estado hidráulico da rede; 

• Geração de alarmes perante situações críticas para o(s) operadores humano(s); 

• Emissão de relatórios periódicos para informação ao sistema de facturação; 

• Partilha das bases de dados criadas pelo sistema de telegestão, com outros 
sistemas, nomeadamente com o sistema de controlo das albufeiras/estações 
elevatórias; 

• Ser modular e ampliável, quer a nível das unidades locais e das comunicações, 
quer a nível do software instalado no centro de controlo. 

 
A comunicação entre os diferentes componentes do sistema pode ser efectuada por 
diversas formas, tendo a EDIA vindo a adoptar o sistema de comunicação privado por 
rádio.  
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O centro de controlo será instalado na sala de comando do edifício da EE de Pias, 
onde receberá também a informação do autómato local de comando dos grupos 
elevatórios.  
 

3.2.4 Rede de drenagem 
Os principais problemas prendem-se com a deficiente capacidade de vazão de 
algumas das linhas de drenagem natural, decorrente da vegetação existente e/ou da 
indefinição da secção de vazão. As principais intervenções consistem na limpeza e no 
reperfilamento, não sendo necessária, à partida, a abertura de novas valas. As 
intervenções foram analisadas em conjunto com os técnicos da EDIA e DGADR, 
aquando das visitas de campo, e em reuniões específicas. 
 
Para estas intervenções foi tido em consideração os seguintes aspectos fundamentais: 
- A resistência dos agricultores à abertura de novas valas com grandes larguras de 

boca nas suas propriedades, em particular, nas zonas de pequena e muito 
pequena propriedade.  

- Algumas manchas agrícolas são ocupadas por olival, sobretudo na zona norte do 
bloco de Pias, pelo que a abertura de novas valas ou o alargamento pronunciado 
de valas existentes nestas foi devidamente ponderado, no sentido de minimizar as 
áreas de olival a remover, e tendo em consideração que os agricultores já fizeram 
extensas obras de drenagem. 

- Os impactes ambientais originados, nomeadamente ao nível da destruição da 
eventual galeria ripícola, sempre necessária para o reperfilamento das valas, 
sobretudo das ribeiras/ Barrancos. 

 
Para algumas linhas de água, onde existiam dúvidas sobre a existência de capacidade 
de vazão suficiente, foram realizados estudos e identificados os aquedutos existentes, 
verificando-se quais os troços onde é necessário intervir. Definiu-se, assim, a seguinte 
intervenção ao nível da drenagem do Bloco de Rega de Pias: 
 

Quadro 3.3 – Rede de drenagem proposta. 

Curso de água Intervenção Desenvolvimento 
(km) 

Bco de Pias Limpeza selectiva 5,02 

Limpeza 2,62 
Bco de Santa Luzia 

Reperfilamento 1,46 

Limpeza 3,69 
Bco de Bota Cerva 

Reperfilamento 1,26 

Bco de Grafanes Reperfilamento 1,62 

Bco da Parreira Limpeza 3,21 

Bco do Panasco Reperfilamento 2,49 

V1 Limpeza 1,18 

Total 22,55 

 
Na Figura 3 apresenta-se a rede de drenagem proposta para o Bloco de Rega de Pias. 
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3.2.5 Rede viária  
O Projecto da rede viária desenvolvido teve em conta a análise de cartografia existente 
e, ainda, o resultado de várias visitas de campo, para caracterização da rede de 
caminhos existente.  
 
A rede viária existente no bloco em análise é constituída por estradas que integram: • A rede rodoviária nacional; • A rede rodoviária municipal; • Os caminhos agrícolas. 
 
Verifica-se que a rede rodoviária nacional e municipal permite um bom acesso a toda a 
região e que a malha de caminhos agrícolas é suficientemente densa para aceder à 
maior parte das parcelas. 
 
As estradas nacionais e municipais desenvolvem-se à volta de Pias e a partir delas, a 
malha de caminhos agrícolas públicos e privados. Referem-se, assim, as estradas e 
caminhos asfaltados que seguem a partir de Pias: 
• EN 255, que atravessa o perímetro no sentido Sul-Norte e que permite a ligação 

entre Serpa e Moura. É a via estruturante da região; 
• EN 392, que se desenvolve no sentido Este-Oeste e permite a ligação entre 

Brinches e Pias; 
• Na fronteira Oeste do perímetro desenvolve a EN 386 que tem início na EN 392 e 

liga à EN 255, já próximo de Moura; 
• EM 1040, que liga a Pias à povoação dos Machados, e que se desenvolve na 

fronteira Este do perímetro. 
 
São, ainda, de referir a estrada municipal que tem início na EM 1040, próximo de Pias, 
desenvolve-se a Sul do perímetro e permite a ligação à povoação de Belmeque, e a 
estrada municipal que tem início na EN 255, próximo do Monte Branco, desenvolve-se 
no sentido Este-Oeste, e liga à EN 386 próximo do Pisanito. Esta estrada passa junto 
do Monte Velho e Monte da Torre. 
 
Na análise efectuada, verificou-se que ao nível dos caminhos agrícolas, na grande 
maioria dos casos apresentam algumas limitações de transitabilidade, sobretudo nos 
períodos mais chuvosos. Nalguns casos, são simples faixas de passagem e de 
serventia às diferentes propriedades. Verificou-se, igualmente, que em certos 
caminhos não existe qualquer tipo de travessia das linhas de água. 
 
Assim, projectou-se uma rede viária que satisfaça os seguintes objectivos: 
• Estabelecimento de uma rede de ligação entre o perímetro de rega e os 

aglomerados populacionais da região; 
• Minimização da interferência dos caminhos com as parcelas agrícolas nas zonas de 

pequena propriedade e olival, seleccionando e adaptando os caminhos já 
existentes; 

• Estabelecimento de uma rede de caminhos que permita o acesso, em condições 
adequadas, aos prédios beneficiados pela rede de rega; 

• Criação de condições para que a circulação de veículos não seja condicionada, em 
determinadas épocas do ano, pelo atravessamento de linhas de água ou deficientes 
condições de drenagem. 

 
Relativamente às principais limitações ao nível da rede viária, estas dizem respeito à 
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inexistência de fundação e pavimento, à falta de drenagem e, por vezes, à reduzida 
largura das faixas. Desta forma, a intervenção a efectuar passa por: 
• Definição de faixas com uma largura compatível com as secções transversais 

inerentes aos tipos de caminho e às características da drenagem previstas; 
• Construção das plataformas dos caminhos, incluindo as diversas camadas que 

constituirão a secção transversal compatível com o tipo de tráfego previsto; 
• Instalação de sistemas de drenagem longitudinal e transversal que garantam a sua 

boa conservação. 
 
Prevê-se a construção de passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o 
cruzamento com valas e linhas de água, a construção de serventias, plataformas para 
cruzamentos de veículos, e dos nós de ligação a outros caminhos existentes. 
 
Atendendo aos objectivos estabelecidos e de acordo com as normas geralmente 
adoptadas pela DGADR, com base nas estradas nacionais e municipais existentes e 
nos caminhos já projectados, adoptou-se para as intervenções preconizadas as 
seguintes tipologias: 
 
• Caminhos rurais – caminhos de penetração e de circulação preferencial no interior 

da área a beneficiar, podendo servir de ligação a aglomerados populacionais; 
• Caminhos agrícolas principais (tipo I) – caminhos de penetração e de circulação 

preferencial no interior da área a beneficiar. Servem também de acesso a alguns 
prédios, podendo servir de ligação a aglomerados populacionais; 

• Caminhos agrícolas secundários e terciários (tipo II e III) – caminhos que 
normalmente se encontram ligados a um caminho principal ou a outro caminho 
secundário, que se caracterizam por pouco tráfego e permitem o acesso aos 
prédios beneficiados. As suas funções encontram-se quase exclusivamente ligados 
a actividades agrícolas. 

 
A rede viária projectada (Figura 3) é constituída por 9 caminhos com um 
desenvolvimento total de 26,5 km, e visto que a área do perímetro é de 4 600 ha 
resulta numa densidade da ordem de 5,76 m/ha. Com o traçado proposto cria-se uma 
malha de caminhos que permite o acesso à maioria das parcelas do perímetro de 
rega, evitando, sempre que possível, estragos nas parcelas onde existam culturas 
permanentes (olival, vinha e pomar), beneficiando caminhos já existentes. Esta malha 
articula-se com as estradas nacionais e municipais e povoações, procurando que o 
trânsito agrícola seja, tanto quanto possível, retirado das vias mais importantes para 
melhoria da segurança. Teve-se também em consideração a rede hidrográfica 
principal, o cadastro e as infra-estruturas a construir, nomeadamente a barragem de 
Pias. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a designação, o tipo e os comprimentos dos 
caminhos a reabilitar, tendo em conta as características expectáveis no que se refere 
ao tráfego em cada caminho. 
 

Quadro 3.4 – Rede viária a reabilitar 
Caminhos Tipo Desenvolvimento (m) 

CA 1 TIPO II 3 581 
CA 2 TIPO II 5 556 
CA 3 TIPO II 8 540 
CA 4 TIPO II 1 775 
CA 5 TIPO II 1 284 
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Caminhos Tipo Desenvolvimento (m) 
CA 6 TIPO III 561 
CA 7 RURAL 1 120 
CA 8 TIPO I 2 044 
CA 9 TIPO II 2 036 

Total 26 497 
 
No quadro seguinte apresenta-se o desenvolvimento da rede viária do bloco. 
 

Quadro 3.5 – Desenvolvimento da rede viária 

Tipo de caminho Desenvolvimento (m) % 
Rural 1 120 4,2% 
Tipo I 2 044 7,7% 
Tipo II 22 772 86,0% 
Tipo III 561 2,1% 
Total 26 497 100,0% 

 
A rede viária a constituir é, na sua maioria, constituída por melhoramentos da rede 
existente, à excepção de um pequeno troço de acesso à Estação Elevatória. 
 

 Características gerais da rede viária proposta 
Perfis transversais tipo 
A definição das larguras da faixa de rodagem e plataforma e do declive transversal 
teve em consideração os padrões esperados de velocidade, tráfego e segurança.  
 
Os principais elementos dos perfis transversais da rede viária proposta são os 
seguintes: 

• Caminho Rural – Adoptou-se uma faixa de rodagem com 5,0 m, ladeada por 
bermas direitas com 0,50 m, resultando numa plataforma com 6,0 m. Quer a faixa 
de rodagem, quer as bermas também serão revestidas com betuminoso. Nos troços 
em escavação foi adoptada valeta larga em terra; 

• Caminho Agrícola Principal (Tipo I) – Adoptou-se uma faixa de rodagem com 
largura igual a 4,0 m, ladeada por bermas direitas com 0,50 m, resultando numa 
plataforma com 5,0 m. Quer a faixa de rodagem, quer as bermas também serão 
revestidas com betuminoso; 

• Caminhos Agrícolas Secundários e Terciários (Tipo II e III) – Adoptou-se uma faixa 
de rodagem com largura igual a 3,0 m, ladeada por bermas direitas com 0,50 m, 
resultando numa plataforma com 4,0 m. Quer a faixa de rodagem, quer as bermas 
também serão revestidas com betuminoso.  

 
Drenagem da rede viária 

Adoptou-se para o dimensionamento das passagens hidráulicas, o tempo de retorno 
de 10 anos (para caminhos rurais e agrícolas do tipo I) e de 5 anos (para caminhos 
agrícolas do tipo II). Para bacias hidrográficas de grande dimensão utilizou-se um 
período de retorno de 2 anos, ocorrendo o galgamento da passagem hidráulica para 
caudais de cheia superiores. 
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3.3 Áreas de empréstimo 
O projecto em causa terá movimentos de terras associados à construção da rede de 
rega e melhoramentos de valas de drenagem e caminhos. O maior movimento de 
terras estará associado ao melhoramento da rede viária, fazendo recurso a terras de 
empréstimo. 
 
Para a selecção das áreas de empréstimo foram estudadas zonas de menor valia 
agrícola e com características adequadas para a sua aplicação na rede viária. Para 
além disso, analisou-se, também, a hipótese de utilizar materiais ocorrentes na futura 
albufeira da Barragem de Pias. Na Figura 5 e 7 apresenta-se a localização das 
possíveis áreas de terras de empréstimo. 
 
Tendo em consideração a total de terras necessário e o disponível nas várias áreas 
seleccionadas, serão utilizadas preferencialmente as áreas não condicionadas e só em 
situação de impossibilidade se irão utilizar outras áreas com o mínimo de 
condicionantes. 
 

3.4 Estaleiros e áreas de deposição de terras sobrantes 
A área previamente definida para os estaleiros foi escolhida tendo em conta a 
utilização actual do solo na zona em causa. O terreno não é agrícola, está no interior 
do perímetro urbano de Pias e em espaço industrial, de acordo com o PDM (Figuras 5 
e 7).  
 
No que se refere à deposição permanente de terras sobrantes, esta será realizada nas 
zonas de terras de empréstimo para recuperação dos locais em causa.  
 
Para a deposição temporária de terras sobrantes foram definidos locais, tendo em 
consideração as condicionantes e o uso e ocupação de solos. A preocupação foi a de 
utilização de solos com culturas anuais e com o mínimo de condicionantes. 
 

4 Caracterização do local de implantação do 
projecto 

Como já referido, a área de inserção do Projecto em análise situa-se no concelho de 
Serpa, nas freguesias de Brinches, Pias e Salvador (Figura 1). Das freguesias 
referidas, destaca-se o aglomerado de Pias que é o mais próximo do local de 
intervenção. 
 
A zona em análise localiza-se numa região caracterizada por temperaturas elevadas 
durante os meses de Verão e baixas durante o Inverno, estando a precipitação 
concentrada nos meses mais frios. Os meses de menor pluviosidade são Julho e 
Agosto, onde praticamente não chove, pelo que a rega é fundamental para a obtenção 
de boas produções agrícolas.  
 
A zona em estudo apresenta um relevo muito suave e é caracterizada por uma densa 
rede de linhas de água. As formações geológicas mais frequentes nesta região são os 
granitos, embora também se possam encontrar formações calcárias e detríticas. O 
substrato rochoso apresenta-se, geralmente, muito alterado e decomposto à 
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superfície, mas como se encontra relativamente compacto, poderá oferecer grande 
resistência à escavação.  
 
A zona em estudo dispõe de fracos recursos subterrâneos, com excepções pontuais. 
Em termos regionais os sistemas aquíferos mais importantes são os sistemas de 
Moura-Ficalho e o de Gabros de Beja. Estes sistemas não serão intersectados pelo 
perímetro do Projecto e, de acordo com informação obtida por parte do Dr. Augusto 
Costa (LNEG), o perímetro de rega não só não intersecta este sistema aquífero, como 
o escoamento também não o irá afectar. 
 
As linhas de água estão bastante ramificadas e com traçados sinuosos, embora devido 
ao carácter por vezes impermeável dos terrenos, possuam alguns troços rectilíneos. 
Os fundos dos vales, ocupados por linhas de água, são na sua generalidade planos, 
formando plataformas, que por vezes podem apresentar ressaltos. As linhas de água, 
pouco marcadas e pouco encaixadas no maciço rochoso, podem indicar a 
predominância da infiltração em profundidade relativamente à escorrência superficial. 
 
De acordo com as características pedológicas e climáticas da região, a capacidade de 
uso dos solos presentes na área em estudo é, na generalidade, bastante elevada, uma 
vez que o limite da mancha foi estabelecido evitando ao máximo os solos de classe 
mais baixa. 
 
No que respeita ao uso e ocupação do solo, verifica-se que cerca de 70% da área do 
bloco de rega é ocupada por olival, distribuindo-se um pouco por toda aquela área. 
Seguem-se as culturas anuais, nomeadamente culturas arvenses, com cerca de 20% 
e a vinha com apenas 6%. Cerca de 33% da área do bloco já é actualmente regada 
com base em recursos hídricos próprios. 
 
Á água de rega provém da albufeira de Pedrógão, pelo que a sua qualidade foi 
analisada através da estação de amostragem de Pedrógão, pertencente à Rede 
Nacional Monitorização dos Recursos Hídricos, sendo operada pela EDIA, S.A.. Esta 
albufeira e respectiva barragem inserem-se no subsistema Alqueva – Pedrógão. A 
série de dados disponível para esta estação engloba o período entre Janeiro de 2007 
e Setembro de 2008. Relativamente ao uso para a rega, de acordo com a legislação 
aplicável (Decreto-Lei n.o236/98 - Anexo XVI) as águas destinadas à rega são 
consideradas aptas para este fim se, para a totalidade das amostras, os valores dos 
parâmetros determinados respeitarem os valores normativos fixados. Assim, dos 
parâmetros de que se dispõe, esta condição só não se verifica para os coliformes 
fecais, em que a maioria das amostras ultrapassou os valores legais. 
 
A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do Rio Guadiana, englobando 
parcialmente a área de jurisdição do concelho de Serpa. O território deste concelho é 
pouco intervencionado, encontrando-se sujeito, na sua maioria, a exploração agrícola.  
 
A área do bloco de rega caracteriza-se por ser uma zona rural, com parcelas agrícolas 
de maior ou menor dimensão, ocupadas com culturas regadas e não regadas. Nesta 
situação, o ambiente é muito pouco ruidoso, à excepção das alturas do ano em que os 
trabalhos agrícolas obrigam à utilização de máquinas (épocas de plantio, sementeira, 
aplicação de adubos e/ ou pesticidas e colheitas). Mas, mesmo sob a influência destas 
actividades, tendo em conta a distância a que se encontram os aglomerados 
populacionais não se registam, actualmente, situações de conflito associadas ao ruído.  
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Como referido, a área em estudo e a envolvente são zonas rurais, com pouco tráfego 
de veículos, estando o maior movimento de viaturas associado às actividades 
agrícolas. A esta situação está associada, na generalidade, uma boa qualidade de ar.  
 
No que respeita ao ordenamento do território, o Bloco de Rega de Pias abrange as 
seguintes classes de espaço (ver Figura 4): 

• Espaço agrícola; 

• Área agro-silvo-pastoril; 

• Áreas da estrutura biofísica fundamental. 
 
As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes na área do 
Bloco de Rega de Pias, prendem-se com o seguinte: 
Recursos naturais: • RAN; • REN; • Domínio público hídrico; • Protecção ao sobreiro e azinheira. 
 
Infra-estruturas: • Rede rodoviária nacional e regional; • Estradas e caminhos municipais; • Rede ferroviária; • Rede eléctrica; • Marcos geodésicos. 
 
Estas condicionantes são representadas na Figura 5.  
 
Tal como já se referiu, o Bloco de Rega de Pias faz parte do sub-sistema do Ardila, 
sendo uma das infra-estruturas afectas ao Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA). O EFMA encontra-se abrangido por um regime especial, aplicável às 
expropriações necessárias à sua realização, aos bens do domínio a afectar a este 
Empreendimento e a acções específicas de execução deste projecto de investimento 
público (Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
230/2006, de 24 de Novembro). 
 
A área de implantação do projecto situa-se fora da Rede Nacional de Áreas Protegidas 
e fora dos locais inseridos na Rede Natura 2000, embora na área envolvente se 
localizem as seguintes áreas sensíveis: ZPE de Moura/Mourão/Barrancos 
(PTZPE0045), localizado a cerca de 6,5 km a Este; SIC de Moura/Barrancos (PTCON 
0053), localizado a cerca de 3,0 km a Este; SIC do Guadiana (PTCON 0036), 
localizado a cerca de 9,0 km a Sudoeste. 
 
Ao nível da flora e da vegetação, tal como na generalidade do território nacional, o 
coberto vegetal que originalmente cobria a região foi degradado e substituído por tipos 
de vegetação relacionados com as actividades agrícola e pecuária. Por estes motivos, 
os campos agrícolas e as pastagens ocupam, actualmente, a maior parte da área de 
estudo. Verifica-se, ainda, uma degradação intensa da vegetação ripícola, igualmente 
decorrente das práticas agrícolas. O corte da vegetação marginal parece decorrer da 
necessidade de diminuir o ensombramento das culturas e afecta a generalidade das 
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linhas de água. Associado às práticas agrícolas actuais verifica-se a presença de dois 
açudes utilizados para rega. Nestes locais desenvolveram-se comunidades ripícolas, 
que na maior parte dos casos, correspondem a vegetação junciformes.  
 
Quanto à fauna, a realização do trabalho de campo permitiu identificar as espécies de 
répteis, anfíbios, aves e mamíferos existentes na área em estudo. 
 
As comunidades de répteis e anfíbios da área de estudo não apresentam um valor 
relevante para a conservação das espécies, no âmbito nacional ou regional, não se 
considerando provável a presença de espécies com estatuto de ameaça.  
 
No que respeita à avifauna, durante o trabalho de campo foram referenciadas 88 
espécies de aves, o que representa cerca de 31 % do total das espécies que ocorre 
regularmente em território continental. Este valor corresponde a uma riqueza 
específica elevada a nível nacional, reflectindo, por um lado, a baixa influência humana 
a que a área está sujeita, e, por outro, a influência positiva da presença de barragens 
(açudes) que albergam avifauna aquática. Do ponto de vista da avifauna, a área de 
estudo apresenta aspectos relevantes para a conservação das espécies.  
 
Relativamente à identificação de mamíferos, na execução do trabalho de campo foi 
possível confirmar ou considerar provável a presença de 17 espécies de mamíferos, 
cujo valor representa uma riqueza específica baixa no contexto nacional. No elenco da 
fauna de mamíferos, salienta-se ainda a ausência de qualquer espécie com estatuto 
de ameaça. 
 
No que respeita às actividades económicas do concelho de Serpa, nos últimos anos 
tem-se assistido a alterações significativas ao nível sectorial, embora o sector agrícola 
seja ainda relevante tanto ao nível da produção como ao nível de algumas actividades 
de comercialização e transformação. No entanto, esta importância do sector agrícola 
tem vindo a perder terreno para os sectores secundário e terciário, devido 
principalmente a um crescimento das actividades relacionadas com o comércio e 
serviços de apoio à população (como as áreas de educação, saúde e administração 
pública).  
 
No Alentejo e no concelho de Serpa predominam a média/grande propriedade e as 
médias/grandes explorações, embora este bloco também integre algumas pequenas/ 
médias explorações. Deve, no entanto, ter-se em atenção as tendências de 
envelhecimento ao nível da população em geral e, em especial, da população agrícola 
familiar que são, naturalmente, idênticas às observadas no conjunto da população 
residente. A exploração por conta própria no concelho é a forma dominante, pois mais 
de 65% da Superfície Agrícola Utilizável (SAU) é cultivada pelos respectivos 
proprietários. Em consequência, a importância relativa do arrendamento fixo e de 
outras formas de exploração é pequena. Para a totalidade das explorações os 
sistemas de rega são individuais. 
 
Relativamente ao património arqueológico e construído, a zona em estudo é 
particularmente interessante ao nível dos achados de época romana, uma vez que 
estes povoam quase todo este território. Através de pesquisa bibliográfica e trabalho de 
campo, foram identificados 72 elementos patrimoniais, aos quais acresce seis 
elementos patrimoniais, que se encontram referidos no Estudo de Impacte Ambiental 
da Ligação Caliços – Pias e um muro de taipa (Muro do Barranco de Pias), construído 
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no século XX – anos 50 Posteriormente, foi ainda identificado um outro elemento, 
designado por Monte da Capela 4, totalizando, assim, 80 elementos patrimoniais 
(Figura 6). A maior parte do terreno já se encontra com olival intensivo, o que poderá 
ter contribuído para a destruição de muitos sítios arqueológicos, pelo que se 
encontram muitos fragmentos de cerâmica rolada. Realça-se que a escolha dos 
traçados das redes de rega e drenagem tiveram em conta a localização dos elementos 
identificados a fim destes serem preservados. 
 
Foram também identificados alguns montes alentejanos (arquitectura rural – Figura 6), 
a maior parte habitados e bastante alterados, face à sua construção original. Dos 
montes alentejanos identificados, salientam-se o Monte da Bolarinha e o Monte da 
Velha, que se encontram vedados e isolados, mas que se localizam fora do corredor 
de prospecção. No que se refere a poços foram identificados dois, designados por 
Poços do Monte da Igreja. Na área de estudo foram, ainda, observados outros poços, 
datados do século XX, utilizando como materiais de construção o cimento ou o tijolo e, 
por isso, não se considerou merecedor de referência. Estes elementos não serão 
afectados pelo Projecto. 
 
De entre os elementos patrimoniais identificados, refere-se pelo seu significado, 
estado de conservação e visibilidade, a Ermida de Santa Luzia, arquitectura religiosa 
manuelina, composta pelo rectângulo da nave a que se adorna a Oeste a Capela-Mor, 
a Norte e Sul, Capelas de planta quadrada, volumes articulados com coberturas 
diferenciadas em telhado de 2 e 4 águas. Este elemento patrimonial é Património 
Classificado como IIP, Decreto-lei n.º 45327, de 25 de Outubro de 1963. Como imóvel 
classificado tem uma área de protecção de 50 metros. Este imóvel situa-se a 60metros 
da rede de rega a instalar, não estando prevista a implementação de qualquer 
elemento do Projecto nessa área. 
 

5 Principais impactes associados ao Projecto e 
medidas mitigadoras propostas 

5.1 Considerações gerais 
A maior parte das situações que são ambientalmente negativas ou incomodativas para 
a população (impactes) ocorrerão durante a fase de construção. Neste sentido, far-se-
ão sentir apenas enquanto durarem as obras, pelo que após a sua finalização deixarão 
de existir. Durante a fase de exploração da obra os impactes serão significativamente 
menores. 
 
Relativamente à fase de desactivação, em termos de impactes é semelhante à fase de 
construção.  
 
Por esta razão a análise de impactes incidiu, fundamentalmente, sobre as fases de 
construção e exploração. 
 
Deve referir-se que a EDIA dispõe de Sistemas de Gestão Ambiental a aplicar às 
Obras, objecto deste estudo, que será disponibilizado com o Caderno de Encargos, 
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onde o empreiteiro é informado das medidas mitigadoras a implementar durante a 
Empreitada.  
 

5.1.1 Fase de construção 
Os impactes mais importantes identificados durante a fase de construção, bem como 
as respectivas medidas de minimização propostas são os seguintes: 
 
- Impacte negativo sobre a geologia e geomorfologia devido às movimentações de 

terra necessárias para a implantação das várias componentes do projecto. Estas 
movimentações (aterros/escavações) constituirão alterações à geomorfologia, 
causando igualmente uma compactação dos solos. 

 
Para minimizar estes impactes recomenda-se: 

 Remoção de todo o material excedente, escombros, andaimes e similares. 
 Colocação dos produtos de escavação sem aproveitamento ou em excesso em 
locais com características adequadas para depósito. 
 Descompactação dos solos após finalização das obras. 
 Recuperação das zonas de terras de empréstimo. 

 
- Impacte negativo sobre os recursos hídricos subterrâneos na eventualidade de 

ocorrer um derrame acidental, uma vez que a zona em estudo apresenta 
características que permitem a progressão rápida dos poluentes provenientes do 
foco de contaminação. Estes impactes serão minimizados com a aplicação de 
medidas de segurança associadas à construção da obra e medidas propostas para 
uma boa gestão do estaleiro, que reduzirão significativamente a probabilidade de 
risco de contaminação, tornando o eventual risco mínimo e muito pouco provável. 

 
- Impacte negativo sobre o solo resultante da implantação das infra-estruturas. 

Outras áreas poderão ser afectadas, tais como, áreas de deposição temporária de 
materiais e terras, áreas de empréstimo e áreas próximas das faixas de 
implantação das infra-estruturas. No entanto, esta situação é temporária e 
coincidirá, apenas, com o período da obra. 

 
Para minimizar os impactes negativos recomenda-se que: 

 A implantação das infra-estruturas, área de estaleiro, e outros locais de 
construção e de apoio à obra fiquem confinados à área definida em projecto, 
devendo ser proibida a utilização das áreas marginais. 
 A circulação de veículos e maquinaria pesada sobre os solos seja limitada às 
vias assinaladas para o efeito para evitar a compactação de uma área mais 
extensa que a necessária e feita, preferencialmente, por caminhos existentes.  
 Exploração correcta do estaleiro. 

 
- Impacte negativo sobre o uso e ocupação do solo devido à construção do 

estaleiro da obra, à exploração de áreas de empréstimo e ao estabelecimento das 
infra-estruturas associadas ao bloco de rega, como as redes viária 
(essencialmente, beneficiação de caminhos existentes), rega (instalação das 
condutas e hidrantes), drenagem (limpeza das linhas de água existentes) e a 
estação elevatória (afectação de uma pequena área).  

 
O impacte de maior importância diz respeito à perda permanente de solos e a 
afectação dos usos actualmente existentes. Contudo, atendendo à reduzida área 
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afectada e aos benefícios resultantes do aumento da eficiência da utilização da 
água para o uso agrícola, de grande importância na área do perímetro de rega, o 
impacte é pouco significativo.  

 
- Impacte negativo sobre a qualidade das águas superficiais devido à 

possibilidade da sua contaminação por terras (aumento de turvação) e por óleos, 
combustíveis e outros das máquinas e equipamentos. Com as exigências 
colocadas ao Empreiteiro responsável pela construção da obra, para a boa gestão 
do estaleiro e da obra, não é expectável a ocorrência de situações que conduzam à 
contaminação de aquíferos, nomeadamente derrames acidentais de óleos ou 
outros agentes contaminantes, devido à utilização do equipamento mecânico 
(camiões, escavadoras, cilindros, etc.). A existirem, serão prontamente controlados, 
pelo que os eventuais efeitos negativos terão um carácter muito limitado, tanto 
espacial como temporalmente. 

 
- Impacte negativo sobre a biologia, devido aos seguintes aspectos: 

• Aumento da perturbação directa sobre alguns animais devido ao 
acréscimo de ruído e à presença humana durante as obras. 

• Destruição da vegetação, o que afecta indirectamente as espécies 
animais. 

• Emissão de poeiras que, ao depositarem-se nas folhas das árvores, 
provocam a diminuição da fotossíntese e, indirectamente, as 
populações animais. 

 
A seguir referem-se algumas medidas de minimização de impactes negativos: 

 Limitar as áreas a intervencionar ao mínimo necessário, evitando a ocupação e 
destruição do coberto vegetal em áreas onde tal não é absolutamente 
necessário e escolher locais de menor valor biológico para instalação de 
estaleiros, deposição de materiais, parqueamento de viaturas, etc., 
designadamente os campos agrícolas. 
 Sensibilizar os trabalhadores para a importância dos cuidados ambientais a 
adoptar em obra, em particular no que se refere à preservação e protecção da 
vegetação. 

 
- Impacte positivo e muito significativo, ao nível regional, sobre o ordenamento do 

território e condicionantes. 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 à Reserva Agrícola Nacional e 
à Reserva Ecológica Nacional, 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 
requisitos legais a que a EDIA se encontra obrigada. 

 
- Impacte negativo significativo sobre a paisagem resultante da desorganização de 

espaço, da perda de vegetação da emissão de poeiras, da presença de veículos e 
maquinaria, característico de um local onde existem obras. Para minimizar os 
impactes negativos, recomenda-se a aplicação de medidas relacionadas com a 
gestão do estaleiro e da obra, no sentido de manter uma boa organização e 
limpeza. 
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- Impacte negativo sobre a qualidade do ar resultante da ocorrência de emissões de 
poeiras e fumos associada ao movimento de terras e funcionamento de máquinas 
para a realização da obra.  

 
Referem-se, em seguida, alguns dos procedimentos a adoptar nesta fase: 

 Os materiais de construção devem ser acondicionados e cobertos, 
especialmente em dias secos e ventosos, de modo a evitar a sua dispersão 
por acção do vento. 

 Recomenda-se a rega periódica e regular com água, da área afecta à obra, 
nomeadamente acessos não pavimentados, zonas de carga, descarga e 
deposição de materiais de construção, terras e outros materiais residuais 
da obra, evitando assim o levantamento de poeiras. 

 Não devem ser realizadas queimas a céu aberto de qualquer tipo de 
materiais residuais resultantes da obra.  

 O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas 
condições de manutenção. 

 
- Impacte negativo sobre o ambiente sonoro resultante do aumento dos níveis de 

ruído na zona de intervenção, em resultado da circulação de veículos pesados e do 
funcionamento do equipamento usado na obra.  

 
No sentido de minimizar os impactes sobre o ruído, deverão ser tomadas as seguintes 
medidas: 

 A circulação dos veículos e maquinaria de apoio à obra deverá ser 
organizada de forma a reduzir, na fonte, a geração de ruído e vibrações e 
deverão ser seleccionados os percursos de forma a minimizar o 
atravessamento de zonas habitadas.  

 As actividades ruidosas a realizar nas proximidades de edifícios de 
habitação ou similares deverá ser interrompida nos sábados, domingos e 
feriados, bem como nos dias úteis entre as 20 e as 8horas. No entanto, 
poderá ser autorizada a realização dessas actividades, durante os períodos 
referidos, mediante licença especial de ruído a conceder, em casos 
devidamente justificados, pela respectiva Câmara Municipal. 

 O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas 
condições de manutenção, minimizando-se assim a emissão de ruído. 

 
- Impacte positivo sobre a socio-economia associado à criação de postos de 

trabalho, o que acarretará, também, desenvolvimento do comércio local e regional. 
 
- Impacte negativo sobre as explorações agrícolas existentes, mas pouco 

significativos, visto que as obras de: rede de caminhos, segue na generalidade os 
caminhos já existentes, melhorando-os; rede de rega segue junto aos caminhos 
agrícolas existentes e aos limites de propriedade e perto de equipamentos de rega, 
já existentes e a manter; rede de drenagem, segue na generalidade situações já 
existentes de drenagem, melhorando-as, quer do ponto de vista de funcionalidade, 
quer de integração paisagística e ecológica, não se prevendo a abertura de novas 
valas. Propõe-se a calendarização das obras no menor período de tempo possível, 
contemplando a minimização da perturbação das actividades agrícolas e a 
deterioração das características do solo. 
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- Eventual impacte negativo sobre património arqueológico e construído pela 
possível afectação de alguns elementos patrimoniais durante a construção do 
Projecto.  

 
Para minimizar eventuais impactes negativos associados ao património arqueológico 
propõe-se: 

 Acompanhamento das obras por um arqueólogo durante a instalação de 
estaleiros (caso a localização dos estaleiros seja em áreas que impliquem 
regularização de solos ou revolvimento de terras) e em todas as fases que 
envolvam revolvimento de solos (decapagem, desmatação, escavações e 
terraplanagens). 

 Reprospecção do terreno na zona de implantação das infra-estruturas, 
prospecção sistemática das áreas de instalação de estaleiros, de aterros e 
de áreas de empréstimo, sondagens mecânicas e sondagens manuais para 
alguns elementos identificados. 

 Vedação da Ermida de Santa Luzia, garantindo o perímetro de segurança 
estabelecido de 50 metros, não sendo permitida a utilização do largo da 
Capela como depósito de material ou estacionamento de viaturas afectas à 
Obra. 

 Sinalização de alguns sítios arqueológicos que não sendo afectados pela 
Obra, se pretende garantir cuidado adicional de protecção. 

 
5.1.2 Fase de exploração 

Os impactes mais importantes identificados durante a fase de exploração da obra, bem 
como as medidas de minimização propostas são os seguintes: 
 
- Impacte negativo sobre os recursos hídricos subterrâneos devido à 

intensificação da agricultura que conduz a um aumento da utilização de nutrientes 
e pesticidas, os quais poderão contribuir para a degradação da qualidade da água 
subterrânea, caso se infiltrem nos solos e cheguem aos aquíferos. Esta situação 
depende do método de regadio a usar e da aplicação dos fertilizantes ou 
pesticidas, assim como das quantidades de água e/ou de produtos químicos 
aplicados. Estes impactes serão pouco prováveis se forem cumpridas as boas 
práticas agrícolas, que serão dadas a conhecer aos agricultores, e tendo em 
consideração que, na maior parte do bloco, a rega já é gota-a-gota e os novos 
campos a regar serão também gota-a-gota.  

 
- Impacte positivo sobre o solo relacionado com a continuidade da prática de 

actividades agrícolas de um modo mais organizado e aproveitando melhor a 
aptidão agrícola do solo, traduzindo-se numa agricultura mais rentável e 
competitiva. Poderá, eventualmente, ocorrer um impacte negativo associado ao 
uso inadequado de fertilizantes e adubos, contribuindo para a eventual salinização 
dos solos. No entanto, com a aplicação de boas práticas agrícolas este impacte 
será pouco provável. 

 
Como procedimento que deve ser adoptado no sentido de reduzir os impactes, deve 
ter-se em consideração o conjunto das boas práticas agrícolas, nomeadamente 
programar as operações de fertilização para evitar a aplicação de nutrientes em 
excesso. 
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- Impacte negativo sobre o uso e ocupação do solo devido à presença permanente 
da estação elevatória, mas de pouca importância devido à reduzida área afectada. 
Por outro lado, assinala-se um importante impacte positivo devido à alteração da 
ocupação de culturas de sequeiro para predominância de culturas de regadio. Esta 
alteração rentabiliza as infra-estruturas realizadas, maximiza as potencialidades 
agrícolas desta região, contribuindo para o aumento da produtividade e do 
rendimento da actividade agrícola, actividade que pode contribuir para o 
desenvolvimento regional e nacional. 

 
- Impacte negativo sobre a qualidade da água superficial associado à drenagem 

das águas de rega e escorrências pluviais que poderão conter nutrientes e 
resíduos de fitofármacos. Tendo ainda em consideração a prevista 
formação/informação aos agricultores no sentido de aplicarem as boas práticas 
agrícolas, espera-se que este impacte seja pouco significativo. Realça-se que é do 
interesse dos agricultores não consumir mais água, nutrientes e fitofármacos do 
que os estritamente necessários ao desenvolvimento das culturas; e que na maior 
parte das culturas permanentes, olival e vinha, que são dominantes no perímetro, 
os nutrientes são aplicados através de rega “gota a gota”, sistema que permite 
minimizar as perdas. 

 
- Após a realização das obras, espera-se que a fauna actualmente existente 

regresse à área de implantação do projecto dada a capacidade de habituação de 
alguns vertebrados e, em particular, da avifauna, como foi referido. Neste caso, os 
impactes previstos serão considerados positivos.  

 
- Impacte negativo relacionado com a aplicação do regadio e a consequente 

alteração da disponibilidade hídrica que terá consequências ao nível da 
vegetação, levando à sua eventual alteração progressiva (ligeira diminuição da 
vegetação ripícola, actualmente já muito degradada, e de espécies vivazes, mesmo 
aquelas que apresentam um ciclo de vida mais curto devido à intensificação das 
práticas agrícolas). 

 
- Impacte negativo sobre a qualidade do ar associado à preparação da terra para as 

sementeiras, que poderá produzir poeiras e fumos. Esta situação é semelhante à 
actualmente existente, embora possa acentuar-se com a intensificação das práticas 
agrícolas na região.  

 
Referem-se, em seguida, alguns dos procedimentos a adoptar nesta fase: 

 Manutenção dos equipamentos a utilizar nas explorações agrícolas. 

 Aplicação de produtos fitossanitários de forma controlada, devendo ser 
definidas as quantidades de produtos a adicionar, atendendo aos 
quantitativos estritamente necessários. 

 Realização de acções de formação para os operadores dos produtos 
fitossanitários, de forma a alertá-los para a melhor forma de 
manuseamento, armazenamento e aplicação, bem como os cuidados de 
protecção pessoal. 

- Impacte negativo muito pouco significativo sobre o ambiente sonoro na zona 
envolvente da estação elevatória, devido ao seu funcionamento. Também na zona 
do bloco de rega e sua envolvente, o funcionamento do equipamento e maquinaria 
agrícolas, causarão alterações no ambiente sonoro muito pouco significativas uma 
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vez que, actualmente, já se registam alterações localizadas a este nível, devido à 
prática de actividades agrícolas. 

 
Para minimizar os impactes ao nível do ruído, refere-se o seguinte: 

 Os equipamentos a utilizar na agricultura deverão estar em boas condições 
de manutenção de modo a minimizar o impacte associado à emissão de 
ruído.  

 Para a estação elevatória foi desenvolvido um projecto acústico, de forma a 
garantir o cumprimento da legislação para a habitação existente nas 
proximidades (receptores sensíveis). 

 
- Impacte positivo, muito significativo, sobre a socio-economia, quer directamente, 

através da criação de mais emprego e valorização dos produtos resultantes de uma 
exploração agrícola adequada e organizada, virada para a exportação, quer 
indirectamente, através de todo o comércio associado àquela actividade (adubos, 
fitofármacos, transportes, etc.), contribuindo para o desenvolvimento regional e 
nacional. 

 
- Impacte muito positivo sobre as explorações agrícolas, associados ao 

desenvolvimento do projecto, devido à expansão de actividades já existentes, 
especificamente vinha e vinho, olival e azeite, produção animal extensiva e florestal 
e de novas actividades ligadas à produção de leite, hortícolas, frutas e culturas 
energéticas. A principal medida a ter em conta para a valorização deste impacte 
positivo, consiste na divulgação e desenvolvimento de condições para que seja 
implementado o Código de Boas Práticas Agrícolas na área do bloco de rega que 
refira, entre outros aspectos, as práticas agrícolas, a conservação do solo, dos 
recursos hídricos e dos ecossistemas. 

 

5.2 Síntese de impactes 
 
A síntese dos impactes do Projecto, com e sem medidas de minimização, é 
apresentada na matriz síntese, em Anexo, utilizando-se a seguinte metodologia: 
 
Na matriz apresentada neste capítulo sintetizam-se os principais impactes das fases 
de construção, exploração e desactivação sobre os diferentes descritores, tendo em 
conta a implementação das medidas de minimização, quando aplicáveis. 
 
A simbologia utilizada na matriz síntese de impactes é a seguinte: 
 

Simbologia Classificação do impacte 

-- Negativo muito significativo 

- Negativo pouco significativo 

0 Nulo 

+ Positivo pouco significativo 

+ + Positivo muito significativo 

? Desconhecido 
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6 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

O projecto não originará impactes negativos significativos na fase de construção que 
justifiquem a adopção de medidas de monitorização, tais como realização de análises 
da qualidade do ar, da água e medições de ruído. Assim, como já referido, apenas se 
recomenda o acompanhamento das obras por um arqueólogo, bem como a 
reprospecção do terreno, prospecção sistemática e sondagens mecânicas/ manuais 
em algumas situações específicas. 
 
Na fase de exploração, prevê-se a monitorização da qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas, com vista a analisar o eventual impacte da exploração do bloco de 
rega sobre a qualidade da água, e do ruído junto à estação elevatória e às habitações 
mais próximas (proximidade dos receptores sensíveis mais expostos). Propõe-se 
também a monitorização de locais propícios à presença de Aves Estepárias. Será, 
também, monitorizada a evolução da qualidade dos solos.  
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Matriz síntese de avaliação de impactes 
 

DESCRITORES 

FASE ACTIVIDADES IMPACTES Clima e 
microclima  

Geologia, 
geomorfologia e 

geotecnia 

Qualidade das 
águas 

subterrâneas 

Solos/ 
Capacidade de 

uso do solo 

Uso e 
ocupação do 

solo 

Recursos 
hídricos 

superficiais  

Qualidade 
da água 
superficial  

Sistemas 
ecológicos 

Ordenamento do 
território/ 

Condicionantes 
Paisagem 

Património 
histórico-
cultural 

Qualidade 
do ar 

Ambiente 
sonoro 

Socio-
economia e 

infra-estruturas 
Agrossistemas Resíduos/ efluentes 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - -- Montagem/ funcionamento 
e desmontagem do 
estaleiro Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - - 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - 0 Circulação de maquinaria 
e veículos pesados Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - 0 

Sem medidas 0 - 0 -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - -- Movimentação de terras 
(aterros, escavações) Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - 0 (se reutilização) 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - + + - -- -- + - -- 
Redes de drenagem: 
limpeza e reperfilamento 
das linhas de água, 
construção de obras de 
arte, se necessário  

Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 ++ + 0 - - ++ - - 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - -- 
Redes de rega: 
desmatação, escavação 
e implantação de 
condutas 

Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - - 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - -- 

Redes de viária: 
decapagem, remoção e 
transporte de materiais 
resultantes do 
melhoramento dos 
acessos existentes; 
limpeza e regularização 
dos caminhos existentes; 
colocação do pavimento 

Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - - 

Sem medidas 0 - - -- -- 0 - - 0 -- - -- -- + - - 

Construção 

Construção da estação 
elevatória: desmatação, 
decapagem, escavação, 
execução dos órgãos de 
segurança e exploração 

Com medidas 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - ++ - 0 

Sem medidas 0 0 - + + 0 -- - 0 + 0 -- - + + -- 

Exploração do Bloco de 
Rega: • Mobilização dos 

solos; • Incorporação de 
fertilizantes e 
aplicação de fito-
fármacos; • Sementeira/ 
Plantação/ Rega de 
culturas; • Colheita de produtos 
agrícolas. 

Com medidas 0 0 0 ++ ++ 0 - 0 0 ++ 0 - 0 ++ ++ - 

Sem medidas 0 0 0 + + 0 -- - + + 0 -- - + + -- Manutenção e reparação 
de caminhos agrícolas, 
quando necessário. Com medidas 0 0 0 ++ ++ 0 - 0 + ++ 0 - 0 ++ + - 

Sem medidas 0 0 0 + + 0 -- - + + 0 -- - + + -- Limpeza das linhas de 
águas e margens, 
quando necessário. Com medidas 0 0 0 ++ ++ 0 - 0 ++ ++ 0 -- 0 ++ + - 

Sem medidas 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 + + 0 

Exploração 

Funcionamento da 
estação elevatória Com medidas 0 0 0 - - 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ + 0 
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DESCRITORES 

FASE ACTIVIDADES IMPACTES Clima e 
microclima  

Geologia, 
geomorfologia e 

geotecnia 

Qualidade das 
águas 

subterrâneas 

Solos/ 
Capacidade de 

uso do solo 

Uso e 
ocupação do 

solo 

Recursos 
hídricos 

superficiais  

Qualidade 
da água 
superficial  

Sistemas 
ecológicos 

Ordenamento do 
território/ 

Condicionantes 
Paisagem 

Património 
histórico-
cultural 

Qualidade 
do ar 

Ambiente 
sonoro 

Socio-
economia e 

infra-estruturas 
Agrossistemas Resíduos/ efluentes 

Cessação das 
actividades 
agrícolas de 

regadio 

         -    -   

Abandono de infra-
estuturas Permanência 

das infra-
estruturas no 

terreno 

         -    -   

Retorno aos 
usos actuais 

         0    0   

Desactivação* 

Remoção das infra-
estruturas Novos usos do 

solo 
         ?    ?   

* Em princípio não se prevê que ocorra uma fase de desactivação. A fase de desactivação, a ocorrer, envolverá actividades semelhantes às da fase de construção, sendo os impactes semelhantes à fase de construção, se estiver  associada à remoção das infra-estruturas. Os principais impactes associados a esta fase são ao 
nível da paisagem e sócio-economia. 
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Figura 7 (Rev 1) - Carta de condicionantes à localização
  de estaleiros,  manchas de empréstimo 
  e posição de terras sobrantes
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