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1 -  INTRODUÇÃO 

 

Este Resumo Não Técnico (RNT) é um volume independente, que integra o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de 

Rega, promovido pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A, e que 

pretende resumir as principais informações constantes no EIA para o público em geral.  

 

Tendo em conta que o RNT constitui um documento de grande divulgação, caso se pretenda obter 

informações mais aprofundadas sobre os efeitos que a concretização do projeto implicará no 

ambiente, deverá ser consultado o EIA, o qual estará disponível para consulta nas Câmaras 

Municipais de Santiago do Cacém e de Aljustrel e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

situada em Lisboa. 

 

 

2 -  OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Com reduzidos índices de pluviosidade, o Alentejo apresenta carência de água, a qual tem 

constituído um dos principais entraves ao seu desenvolvimento, condicionando o abastecimento de 

água para consumo humano e a modernização da agricultura (atividade que na região assume um 

peso superior ao resto do País). 

 

O Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), classificado de interesse nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de fevereiro, é o maior investimento alguma vez realizado no Alentejo. 

Este projeto, centrado na barragem de Alqueva (construída no rio Guadiana) e com uma área de 

influência direta de cerca de 10.000 km
2
, distribuída por 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, 

Setúbal e Portalegre, abre perspetivas únicas ao relançamento do desenvolvimento económico e 

social do Alentejo, criando condições para um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) regional 

através: 

 Da criação de novos investimentos e no desenvolvimento de novas atividades económicas; 

 Da integração e complementaridade de projetos e de atividades; 

 Da criação e qualificação do emprego; 
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 Da marca Alqueva como referência de qualidade de produtos e serviços; 

 Do espaço Alqueva como referência de inovação e de tecnologia. 

 

O EFMA é igualmente um projeto sustentável de base regional: 

 Apoiando o tecido social, empresarial e institucional da região; 

 Mantendo e valorizando o carácter, cultura e identidade regional; 

 Promovendo Alqueva como paradigma da qualidade ambiental; 

 Gerando critérios de competitividade e de rentabilidade dos investimentos. 

 

Desta forma, o EFMA afigura-se como um instrumento estruturante e mobilizador de um diversificado 

conjunto de atividades, sustentado num processo de Desenvolvimento Integrado, com base no qual 

serão criadas condições para uma inversão do estado atual da Região. 

 

Na sua configuração atual o EFMA visa o seguinte conjunto de objetivos: 

 O fornecimento dos volumes de água necessários à concretização dos projetos de regadio 

previstos no Plano de Rega do Alentejo; 

 A produção de energia; 

 O abastecimento de água para consumo humano e industrial na sua área de influência. 

 

A componente de regadio do EFMA é operacionalizada através do Sistema Global de Rega de 

Alqueva (SGRA), que beneficia uma área com cerca de110.000 ha, sendo constituído por um 

conjunto de 68 barragens, reservatórios e açudes, 380 km de rede primária, 1.577 km de extensão de 

condutas na rede secundária, 52 estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas e 1 central 

fotovoltaica. O SGRA divide-se em três subsistemas, de acordo com as diferentes origens de água, 

nomeadamente: 

 Subsistema de Alqueva - com origem de água na albufeira de Alqueva, desenvolve-se a 

Oeste de Beja e Alentejo Central e abrange uma área total regada de 60.000 ha; 

 Subsistema do Ardila - situa-se na margem esquerda do Guadiana, tem como origem de 

água a albufeira de Pedrógão e desenvolve-se entre as povoações de Moura, Brinches, Pias 

e Serpa, abrangendo uma área total regada de 30.000 ha. 
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 Subsistema de Pedrógão - com origem de água na albufeira de Pedrógão, na margem direita 

do Guadiana, desenvolve-se a Este de Beja, abrangendo uma área total regada de e 

20.000 ha. 

 

O projeto em análise insere-se no Subsistema de Alqueva, o qual se inicia na Estação Elevatória dos 

Álamos, situada na margem direita da albufeira de Alqueva, desenvolvendo-se na margem direita do 

rio Guadiana. 

 

A albufeira do Roxo alimenta o Canal Condutor Geral do Roxo que é a origem de água para o 

Sistema Roxo-Sado, em apreço neste EIA. 

 

Esta albufeira é a origem de água para rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, sendo 

também utilizada para abastecimento industrial e para abastecimento de água para consumo humano 

(efetuados a partir de tomadas de água independentes da tomada de água para rega).  

 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo permitiu a reconversão de milhares de hectares de sequeiro 

em regadio numa faixa de terreno entre Montes Velhos e o rio Sado, tendo sido concebido para ser 

construído em duas fases. Na primeira fase seriam regados 4.960 ha com água da albufeira da 

Barragem do Roxo. Na segunda fase a área beneficiada seria alargada, prevendo-se ainda a ligação 

ao Perímetro de Rega de Campilhas e Alto Sado, bem como ao Sistema Adutor de Morgavél 

(abastecimento ao Complexo Industrial de Sines), aproveitando as disponibilidades do rio Guadiana, 

ao qual ficaria ligado através do sistema hidráulico do EFMA. 

 

A área atualmente beneficiada é de 5.041 ha e engloba manchas dos concelhos de Santiago do 

Cacém (331 ha), de Ferreira do Alentejo (645 ha) e de Aljustrel (4.065 ha). O perímetro desenvolve-

se de forma relativamente compacta em ambas as margens da ribeira do Roxo, desde a barragem 

até próximo do Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado, sendo beneficiados 4.203 ha na margem 

direita e 838 ha na margem esquerda. 

 

Recentemente foi realizada a reconversão do Bloco de Montes Velhos (numa área de 1.800 ha, 

passando de rega gravítica a rega em pressão, alimentada pela Estação Elevatória do Bloco 1 do 

Roxo. Esta estação, que foi dimensionada para o caudal de 2,80 m
3
/s, alimentará também a rede de 
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rega em pressão do Bloco de Aljustrel, localizado na margem esquerda da ribeira do Roxo ocupando 

uma área de 1.318 ha. Esta obra, da responsabilidade da EDIA, está atualmente em curso. Após a 

sua conclusão, a área total do perímetro de rega ascenderá a 6.359 ha. 

 

O Sistema Roxo-Sado, que será alimentado a partir da albufeira do Roxo através do Canal Condutor 

Geral do Roxo, tem os seguintes objetivos primordiais: 

 Beneficiação com rega de cerca de 4.033 ha de terrenos agrícolas no concelho de Aljustrel; 

 Alteração progressiva do modelo de especialização da agricultura no concelho de Aljustrel; 

 Aumento da produtividade agrícola, potenciando este sector de atividade e, por 

consequência, os sectores económicos a montante e jusante do mesmo. 

 

Através do circuito hidráulico que o integra, o Sistema Roxo-Sado transportará o caudal necessário 

para: 

 A irrigação do novo Bloco de Rega de Rio de Moinhos, que será construído no âmbito do 

presente projeto; 

 A irrigação de uma área existente pertencente à Herdade da Daroeira; 

 O reforço da irrigação ao Perímetro de Campilhas e Alto Sado, existente (gerido pela 

Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado - ARBCAS); 

 A irrigação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo (gerido pela ABRoxo) após a sua reabilitação (a 

executar); 

 O reforço do abastecimento de água ao Complexo Industrial de Sines através do Sistema 

Adutor de Morgavél (a construir); 

 A irrigação de uma futura área junto a Ermidas (ainda em fase de avaliação de projeto, a 

qual, caso seja implementada, será efetuada a partir do Adutor de Morgavél que derivará do 

Circuito Hidráulico do Roxo-Sado). 

 

Adicionando à área do perímetro atual do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo (5.041 ha), a área 

do Bloco de Aljustrel (obra da rede de rega em curso), mais as áreas dos novos blocos de rega a 

executar e ainda a área beneficiada pelo reforço a perímetros existentes, verifica-se que a execução 

das obras de ampliação previstas no âmbito do Sistema Roxo-Sado traduzir-se-á no aumento para 

15.6    ha da área total do perímetro de rega alimentado a partir da albufeira do Roxo (Quadro 2.1). 
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Este aumento, além dos evidentes benefícios para a atividade agrícola a nível local, contribui, a uma 

escala mais global, para a boa prossecução dos objetivos do EFMA no que concerne à concretização 

dos projetos de regadio previstos no Plano de Rega do Alentejo, reforçando o papel preponderante 

deste projeto estruturante. 

 

Quadro 2.1 - Balanço de áreas beneficiadas pelo perímetro de rega atual e após ampliações em curso e 

em estudo 

Perímetro do Roxo 

(Área atual, obras previstas e área final) 

Área beneficiada 

(ha) 

Perímetro do Roxo (área total atual) 5.041 

Bloco de Aljustrel (ampliação em curso pelo EFMA) 1.318 

Novos Blocos de Rega:  

• Bloco de Rio de Moinhos (incluído no presente projeto) 4.033 

• Ermidas (ampliação estudada a nível de estudo prévio) 
(a)

 756 

• Bloco 3 (área total após reabilitação estudada a nível de estudo prévio) 
(a)

 2.165 

• Bloco 3 (área atual a deduzir da área total após reabilitação estudada) 
(a)

 -838 

Reforço a blocos/perímetros já existentes:  

• Bloco de Daroeira (reforço a bloco existente incluído no presente projeto) 446 

• Perímetro de Campilhas (reforço a perímetro existente incluído no presente projeto) 2.700 

Perímetro do Roxo (Área total após execução de ampliações e reforços previstos) 15.621 

Nota: (a) - Apesar das intervenções assinaladas não se incluírem no âmbito do presente projeto, a infraestrutura do Sistema 

Roxo-Sado foi dimensionada para permitir a beneficiação destes blocos de rega, razão pela qual são consideradas áreas 

beneficiadas pelo presente projeto. 

 

Adicionalmente, considerando que o Circuito Hidráulico do Roxo-Sado permitirá transportar até ao 

início do Sistema Adutor de Morgavél o caudal necessário para o reforço de abastecimento de água 

ao Complexo Industrial de Sines, constata-se que o projeto contribui igualmente para a prossecução 

do objetivo do EFMA de abastecimento de água para consumo industrial. 

 

Pelo exposto, considera-se que o Sistema Roxo-Sado é um projeto estruturante para o 

desenvolvimento económico dos concelhos de Aljustrel e Santiago do Cacém, e, consequentemente, 

do Alentejo. 
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3 -  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto desenvolve-se no território da freguesia de Alvalade, do município de Santiago do Cacém 

(distrito de Setúbal) e, das freguesias de São João de Negrilhos, Messejana, Rio de Moinhos e 

Aljustrel, do município de Aljustrel (distrito de Beja). 

 

No Desenho 01 apresenta-se o Enquadramento Administrativo e Territorial do Projeto. 

 

O Sistema Roxo-Sado contempla a construção de um conjunto de infraestruturas hidráulicas, bem 

com a desativação de algumas infraestruturas existentes. Nos Desenhos 03 e 04 apresentados em 

anexo ao presente documento está representada a implantação das infraestruturas a construir e a 

desativar sobre a Carta Militar de Portugal (CMP) e sobre fotografia aérea, respetivamente. 

 

As infraestruturas a construir no âmbito do Sistema Roxo-Sado incluem: 

 Circuito hidráulico, em pressão com funcionamento gravítico, de ligação entre o Canal 

Condutor Geral do Roxo e o Canal de Campilhas e Alto Sado, incluindo uma ramificação para 

a rede de rega do Bloco de Rio de Moinhos. O circuito hidráulico inclui o Reservatório 1, o 

Adutor Roxo-Sado e respetivos nós de derivação e pontos entrega de água, o Reservatório 2, 

o Sistema Elevatório (por sua vez composto pela Estação Elevatória e Conduta Bidirecional) 

e o Reservatório 3. 

 Bloco de Rega de Rio de Moinhos (zonas 1, 2 e 3) e respetivas redes de rega, drenagem e 

viária. 

 Sistema de telegestão. 

 

O circuito hidráulico tem origem na derivação do Canal Condutor Geral (CCG) (Nó 1). 

 

A partir deste ponto desenvolve-se o canal de alimentação ao Reservatório 1 (R1) que alimentará 

todo o sistema em estudo. O volume de regularização do R1 permitirá efetuar a compensação entre 

os consumos a jusante, a pedido, e os fornecimentos a montante, descarregados pela tomada de 

água do Roxo para o Canal Condutor Geral. O controlo dos caudais a descarregar será feito 

mediante automatismo de controlo, em função do nível de água no reservatório. 
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Entre o R1 (Nó 2) e o Canal de Campilhas e Alto Sado (Nó 13) desenvolve-se o Adutor Roxo-Sado, 

com cerca de 16.033 m de extensão total. Esta conduta adutora foi dividida em dois troços pela 

introdução de um reservatório intermédio, o Reservatório 2 (R2), na zona de ramificação para o 

circuito hidráulico de alimentação à Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, entre os Nós 6 e 

6.1. 

 

O troço 1 do Adutor Roxo-Sado, com cerca de 7.883 m de extensão, desenvolve-se entre o R1 (Nó 2) 

e o R2 (Nó 6), efetuando o abastecimento gravítico e em pressão os seguintes elementos, 

enumerados de montante para jusante: 

 Parcelas de rega contíguas ao Canal da Barrada Margem Direita, através das derivações 

previstas nos Nós 3 e 3.1 (eventual futura alimentação em substituição da alimentação 

efetuada pelo Canal da Barrada Margem Direita); 

 Sistema de Morgavél, através da derivação, no Nó 4, para o Adutor de Morgavél; 

 Zona 1 do Bloco 3 do Perímetro do Roxo, através da derivação, no Nó 5, para o ponto de 

entrega no Nó 5.1. Foi ainda previsto o restabelecimento da alimentação, no Nó 5.2, a uma 

conduta existente, de carácter provisório, funcionando apenas até à execução da reabilitação 

prevista do Bloco 3. 

 

O troço 2 do Adutor Roxo-Sado, com cerca de 8.150 m de extensão, desenvolve-se entre o R2 (Nó 

6.1) e o ponto de entrega de água ao Canal de Campilhas e Alto Sado (Nó 13), abastecendo 

graviticamente e em pressão os seguintes elementos, enumerados de montante para jusante: 

 Zona 2 do Bloco 3 do Perímetro do Roxo, através da derivação, no Nó 9, para o ponto de 

entrega de água no Nó 9.1. Neste Nó será realizado o restabelecimento da alimentação ao 

Canal da Barrada Margem Esquerda. Este restabelecimento de alimentação ao canal terá um 

carácter provisório, uma vez que, após a execução da reabilitação prevista do Bloco 3 será 

adaptado para abastecer a rede de rega. 

 Zonas 2 e 3 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, através dos pontos de entrega 10 (Zona 

2), 11 (Zona 3 norte) e 11.1 (Zona 3 sul); 

 Albufeira de Daroeira (ponto de entrega no Nó 12);  

 Bloco de Rega de Campilhas e Alto Sado (limite de empreitada). 
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O volume de regularização do R2 permite que a adução no Troço 1 do Adutor Roxo-Sado seja 

realizada 24h/24h. 

 

A Estação Elevatória de Rio de Moinhos (EE) efetua a transferência de água do R2 para a rede de 

rega da Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos e para o reservatório de regularização elevado, 

designado por R3. A conduta de transferência de água tem funcionamento bidirecional, podendo 

alimentar a rede de rega a partir da EE ou, em sentido inverso, a partir do R3. Essa conduta, com 

cerca de 3.965 m de extensão, é designada por Conduta Bidirecional. 

 

O arranque dos grupos eletrobomba da EE será realizado em função da evolução do nível do plano 

de água no R3 e dos volumes consumidos na rede de rega da Zona 1 de Rio de Moinhos. O 

autómato integrará um programa de gestão que tem por objetivo promover o arranque das bombas 

nos períodos onde as tarifas da energia elétrica sejam mais económicas, tendo em vista a 

minimização dos custos energéticos. 

 

Nos pontos de entrega de água do circuito hidráulico à rede de rega de Rio de Moinhos que sirvam 

um elevado número de hidrantes (Nós 8.2 e 8.6), o projeto prevê a construção de Estações de 

Filtragem (EF) permitindo a instalação de hidrantes sem filtro a jusante das mesmas. 

 

A rede de rega de Rio de Moinhos projetada terá cerca de 31.834 m de extensão e 96 hidrantes, 

irrigando uma  rea total de        ha. 

 

As intervenções na rede de drenagem consistem na limpeza seletiva de 22.587 m de extensão de 

linhas de água, reperfilamento da secção em 3.606 m de extensão de linhas de água e abertura de 

novas valas de drenagem com 648 m de extensão. 

 

Quanto à rede viária, as intervenções previstas consistem na: 

 construção de cerca de 4.842 m de novos caminhos; 

 beneficiação de caminhos existentes numa extensão de cerca de 4.670 m; 

 reabilitação de cerca de 1.305 m de caminhos existentes; 

 construção de 5 Passagens Hidráulicas (PH) e 14 Aquedutos (dos quais 5 servem como 

continuidade a valetas de caminhos existentes); 
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 construção de uma Passagem a Vau. 

 

Conforme referido anteriormente, o projeto em análise contempla a desativação de infraestruturas 

existentes, numa extensão de cerca de 4.330 m, que integram o circuito hidráulico em exploração 

pela ABRoxo (Associação de Beneficiários do Roxo), nomeadamente, o Sifão do Monte de São João 

e o troço do Canal da Barrada Margem Esquerda compreendido entre o Sifão e o Nó 9.1. 

 

A desativação do sifão envolverá, obrigatoriamente, o tamponamento das suas extremidades para 

minimizar risco de queda no seu interior. 

 

O troço de conduta instalado à vista na galeria técnica na travessia sob a A2 será demolido para 

instalação da nova conduta. 

 

O troço de Canal da Barrada Margem Esquerda será adaptado para restabelecimento do 

abastecimento às redes de rega existentes, por intermédio dos Nós 5.1, 5.2 e 9.1. 

 

Em termos de estimativa dos custos das obras de construção do Sistema Roxo-Sado prevê-se um 

investimento global de 36.631.751,94 €. 

 

Estima-se ainda que o prazo total para execução completa dos trabalhos, seja de 20 meses. 
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4 -  CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJETO 

 

4.1 -  CLIMA E MICROCLIMA 

 

O clima na região do projeto é temperado (temperaturas a variar entre os 9,5ºC, em janeiro, e os 

24,0ºC, em agosto), com as estações do ano bem definidas, apresentando invernos chuvosos (o 

semestre húmido representa cerca de 75% da precipitação anual) e verões secos (nos meses de 

julho e agosto a precipitação acumulada ronda os 4 a 6 mm) e quentes (valores médios acima dos 

22ºC nos meses mais quentes), correspondendo à classe Csa, de acordo com a classificação de 

Köppen. 

 

A humidade relativa é normal para este tipo de clima (varia entre os 60%, nos meses mais secos, e 

os 90%, nos meses mais húmidos) e a insolação é elevada, mantendo-se acima dos 60% anuais. 

 

Em termos de ventos, não se verifica uma variação anual significativa, apresentando velocidades 

médias entre os 4-12 km/h. 

 

 

4.2 -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

A área do projeto encontra-se inserida na unidade do maciço hercínico paleozoico. Sobrejacentes a 

este maciço encontram-se as formações sedimentares terciárias e quaternárias, que se identificam de 

seguida: 

 Aluviões (Holocénico); 

 Terraços fluviais (Plistocénio); 

 Formação de Panóias (Plio-Plistocénico); 

 Formação de Alvalade (Plio-Plistocénico); 

 Formação de Esbarrondadoiro (Miocénico); 

 Formação de Vale do Guizo (Oligocénico e Miocénico Inferior). 

 

Em termos geomorfológicos, a área de estudo encontra-se inserida no setor meridional da Bacia do 

Sado, no seu limite sul com a do Baixo Tejo, e carateriza-se pela presença de terrenos sedimentares 
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do período Terciário, com relevos suaves e pouco acentuados e uma altitude média pouco 

expressiva. 

 

A passagem da Bacia do Sado para a Peneplanície do Baixo Tejo é estabelecida pela escarpa da 

falha da Messejana, que provoca um desnível de cotas entre os depósitos da base paleogénicos, a 

altitudes próximas dos 130 m, e os terrenos do Maciço Hespérico que passam de forma brusca para 

altitudes de 200 m. 

 

A intensidade sísmica máxima na zona do projeto regista valores de Intensidade de VIII, segundo a 

Escala de Mercalli Modificada (1956), correspondendo a sismos ruinosos, verificando-se danos 

significativos nos edifícios de má construção. 

 

Na área de implantação do projeto existe uma área afeta à exploração de recursos geológicos, a 

concessão mineira Gavião N.º 6 (exploração de enxofre, ferro, cobre, chumbo, zinco, prata e ouro), 

pertencente à EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.. Nas visitas efetuadas ao local, 

verificou-se que a área de concessão ainda não se encontra em exploração, sendo atualmente 

utilizada para uso agrícola e pastagens. 

 

É ainda abrangida por uma área com contrato de prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, 

estanho, ouro e prata, pertencente à MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participantes, Lda.. 

 

 

4.3 -  SOLOS 

 

Na área de estudo dominam os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos, seguidos dos Solos 

Mediterrâneos Pardos e dos Solos Calcários Pardos e Vermelhos. Embora com menor 

representatividade verifica-se ainda a presença dos seguintes tipos de solos, por ordem decrescente, 

Barros, Aluviossolos, Solos Hidromórficos, Coluviossolos, Litossolos, e Solos Litólicos. 

 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar risco de erosão reduzido na maioria da área. Na zona 

este do adutor do Roxo-Sado o risco de erosão é superior. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIA. PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO E RESPETIVO BLOCO 
DE REGA.ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. SISTEMA ROXO-SADO. VOLUME 1 - RESUMO NÃO TÉCNICO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NVIST, Consultores de Engenharia do Ambiente, S.A. 12  
4295_0202.348.017_33A 

Relativamente ao risco de alcalização e salinização, verifica-se que na maioria da área a regar os 

solos são alcalizados-salinos ou com risco de alcalinização (classe 2), existindo também algumas 

zonas (em particular na zona 1 do bloco de rega de Rio de Moinhos, nas áreas sudeste e sudoeste, e 

na zona 2 do bloco de rega) onde se verifica a presença de solos normais, pertencentes à classe 4.  

 

Em termos de capacidade de uso do solo, cerca de 41 % da área de estudo apresenta solos com 

capacidade de uso moderada, limitações acentuadas e risco de erosão no máximo elevado, sendo 

suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva. No que concerne à aptidão dos solos ao regadio 

verifica-se que os solos apresentam na sua maioria aptidão moderada a elevada. 

 

Por fim, no que respeita à drenagem dos solos verifica-se que a maioria da área de regadio de Rio de 

Moinhos apresenta condições de drenagem insuficientes. Embora com menor representatividade 

verifica-se ainda a existência de zonas com condições de drenagem moderadas. Refira-se que, as 

manchas onde se verificam condições de drenagem muito fracas correspondem aos locais onde 

existe maior risco de inundações em dias de precipitação elevada, tais como o troço final da LA 1.02, 

o Barranco de Milhouros, e a LA 3.02. 

 

 

4.4 -  USOS DO SOLO 

 

A área de estudo apresenta predominantemente ocupação agrícola (cerca de 81 % da ocupação 

atual do solo na área de estudo), correspondendo maioritariamente a áreas de pastagens/forragens, 

algumas das quais com azinheiras e/ou sobreiros, olival e girassol. A presença de áreas edificadas é 

pontual e refere-se maioritariamente aos denominados “montes”, com exceção do aglomerado de Rio 

de Moinhos que é a povoação com maior importância socioeconómica na zona em análise. 

 

 

4.5 -  RECURSOS HÍDRICOS 

 

A área de estudo encontra-se nas bacias hidrográficas da ribeira do Roxo e ribeira da Messejana, 

mais propriamente nas sub-bacias da ribeira de Pero Bonito (apenas o Reservatório 1 e o Adutor 
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Roxo-Sado), do Barranco de Rio de Moinhos, do Barranco dos Outeirões, do Barranco do Vale Soeiro 

e da ribeira dos Nabos. 

 

Dentro da área de estudo existem diversas albufeiras/reservatórios, todas utilizadas para a rega das 

áreas agrícolas, das quais se destaca a albufeira da Daroeira, situada na ribeira da Messejana. Na 

parte montante desta albufeira estão previstas áreas de regadio, pertencentes à Zona 1 do bloco de 

rega, assim como o atravessamento do troço 2 do Adutor Roxo-Sado, numa extensão total de 450 m. 

 

As áreas sujeitas a cheias são pouco expressivas e restringem-se ao vale da ribeira do Roxo e às 

margens das ribeiras de Nabos e Messejana. Em nenhuma das situações analisadas se preconiza 

um risco elevado para o uso agrícola da área do projeto. 

 

O projeto implanta-se sobre dois sistemas aquíferos: o sistema aquífero Bacia de Alvalade e o 

sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. 

 

Os principais usos identificados são o abastecimento de água para consumo humano e a rega das 

áreas agrícolas. As captações públicas, que servem para o consumo humano, estão bastante 

afastadas da área de estudo e as captações privadas subterrâneas que se encontram dentro ou nas 

proximidades do projeto não são em número significativo. 

 

Os principais consumos de água da região são de origem superficial, representando 69% do total (a 

larga maioria proveniente da albufeira do Roxo). 

 

As principais fontes de poluição tópica são originadas pela descarga de efluentes domésticos urbanos 

e pela presença do complexo mineiro de Aljustrel. O meio hídrico presente na área de estudo mais 

afetado por este tipo de poluição é o Barranco de Rio de Moinhos. A atividade agrícola é a principal 

fonte de poluição difusa, estando presente em quase toda a área de estudo. 

 

Na ribeira do Roxo e albufeira do Roxo, a qualidade da água tem maioritariamente variado, ao longo 

dos últimos anos, entre o razoável e má, estando esta classificação associada à contaminação com 

origem na descarga de águas residuais domésticas e pecuárias (com por exemplo suiniculturas) que 

aceleram o processo de eutrofização, principalmente da albufeira do Roxo. Embora esta situação não 
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seja incompatível com o uso da água para a rega de campos agrícolas, a sua utilização para o 

consumo humano tem acarretado situações de qualidade abaixo do desejável, que são corrigidas 

com o tratamento adequado que é efetuado na ETA do Roxo. 

 

Quanto às águas subterrâneas, não se identificaram, ao longo dos últimos anos, problemas 

relacionados com o aumento dos nitratos no aquífero. As principais preocupações prendem-se com 

um elevado teor de cloretos e baixo oxigénio dissolvido e condutividade. Estes parâmetros 

representam problemas secundários de contaminação dos aquíferos, podendo ser ultrapassados com 

o devido tratamento da água, não sendo impeditivos para os usos identificados. 

 

As zonas de infiltração máxima (potencialmente sensíveis à poluição das águas subterrâneas) e a 

ribeira do Roxo (zona de proteção de espécies aquáticas de interesse económico) são as duas áreas 

mais sensíveis / vulneráveis à poluição e, por esse motivo, classificadas como áreas protegidas. 

Refira-se que a captação superficial existente na albufeira do Roxo e respetiva área de influência não 

serão afetadas pelo projeto. 

 

 

4.6 -  QUALIDADE DO AR 

 

A área de estudo apresenta características predominantemente rurais, com uma importante matriz 

agrícola, com muito reduzida densidade populacional, verificando-se apenas habitações isoladas. 

 

A qualidade do ar na área envolvente é influenciada por fontes fixas e móveis. No que se refere às 

fontes fixas foram identificadas um aterro sanitário, designado como Ambilital, uma unidade de 

produção animal intensiva, designada como Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A., uma 

unidade pertencente ao setor da indústria mineira, designada como Pirites Alentejanas, S.A. - 

Complexo Mineiro de Aljustrel. Relativamente às fontes móveis as principais emissões têm origem 

na circulação automóvel, principalmente na autoestrada A2, na EM530 e na ER261.  

 

A avaliação da qualidade do ar efetuada indica que a qualidade do ar da região onde se insere o 

projeto pode ser considerada na sua generalidade boa.  
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4.7 -  AMBIENTE SONORO 

 

Para o descritor ambiente sonoro foram efetuadas medições acústicas em 8 pontos de medição 

devidamente selecionados, junto aos recetores sensíveis potencialmente mais expostos tendo-se 

verificado que o critério de exposição é cumprido em todos os pontos de medição, uma vez que os 

valores obtidos para o Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) são inferiores a 63 dB(A) e 

para o Ln (Indicador de ruído noturno) são inferiores a 53 dB(A). 

 

Em suma verifica-se que ambiente sonoro da área de estudo apresenta-se muito pouco perturbado, 

tipicamente rurais, sem fontes de ruído importantes, para além das principais vias rodoviárias. 

 

 

4.8 -  RESÍDUOS 

 

Na área de estudo a empresa AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM é a entidade 

gestora responsável pelos resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos nos concelhos abrangidos 

pelo projeto. 

 

Refere-se que o destino maioritariamente dado aos RSU consiste na deposição em aterro (90 %), 

não se verificando na área de influência da Ambilital operações de valorização, quer energética, quer 

orgânica. 

 

No caso dos resíduos agrícolas produzidos na zona em análise, cabe aos produtores a 

responsabilidade de gestão dos mesmos. 

 

 

4.9 -  ECOLOGIA 

 

No que respeita à flora e vegetação, as formações com interesse presentes na área de estudo 

restringem-se a uma mancha constituída pelos Habitats 92A0pt3 (salgueirais arbóreos de borrazeira-

negra (Salix atrocinerea) com Vitis vinifera subsp. sylvestris, que se desenvolvem em solos arenosos, 
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na margem de linhas de água permanentes) e 91B0 (bosques edafo-higrófilos não ripícolas de freixo 

que se desenvolvem tipicamente nos terraços aluviais. A comunidade observada correspondente a 

este Habitat é dominada por Fraxinus angustifólia, registando-se ainda a presença de Quercus x 

mixta (Q. suber x Q. rotundifolia), Rhamnus alaternus, Rubus ulmifolius, Scirpoides holoschoenus, 

Arum italicum), em bom estado de conservação, que será diretamente afetada pela implantação do 

projeto em análise. 

 

A comunidade faunística presente na área de estudo é bastante diversificada, incluindo algumas 

espécies com estatuto de ameaça, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 

particularmente de mamíferos e aves. Ocorrem ainda diversas espécies legalmente protegidas, que 

estão inseridas nos anexos A-I, B-II e B-IV do D.L. 140/99 (conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005). No Quadro 4.1 apresentam-se as espécies protegidas de ocorrência potencial na área de 

estudo. 

 

Quadro 4.1 - Espécies protegidas de ocorrência potencial na área de estudo 

Nome Científico Nome Vulgar D.L 140/99 (revisto pelo D.L 49/2005) 

Mamíferos 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande B-II e B-IV 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno B-II e B-IV 

Myotis myotis Morcego-rato-grande B-II e B-IV 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno B-II e B-IV 

Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl B-IV 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu B-IV 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão B-IV 

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento B-IV 

Miniopterus schereibersii Morcego-de-peluche B-II e B-IV 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera B-II e B-IV 

Lutra lutra Lontra B-II e B-IV 

Aves 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento A-I 

Milvus milvus Milhafre-real A-I 

Circaetus gallicus Águia-cobreira A-I 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada A-I 
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Nome Científico Nome Vulgar D.L 140/99 (revisto pelo D.L 49/2005) 

Tetrax tetrax Sisão A-I 

Otis tarda Abetarda A-I 

Himantopus himantopus Perna-longa A-I 

Burhinus oedicnemus Alcaravão A-I 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada A-I 

Alcedo atthis Guarda-rios A-I 

Calandrella brachydactyla Calhandrinha A-I 

Lullula arborea Cotovia-pequena A-I 

Anthus campestris Petinha-dos-campos A-I 

Sylvia undata Felosa-do-mato A-I 

Répteis e anfíbios 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico B-II e B-IV 

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura B-IV 

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico B-IV 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra B-IV 

Bufo calamita Sapo-corredor B-IV 

Hyla meridionalis Rela-meridional B-IV 

Nota: As espécies cuja presença foi confirmada estão assinaladas a negrito 

 

As espécies de aves mais sensíveis estão sobretudo associadas às zonas agrícolas dominadas pela 

rotação cereal de sequeiro/pousio, enquanto as espécies de mamíferos com estatuto de ameaça 

estão mais associadas a sistemas arborizados, nomeadamente, montado e galerias. 

 

 

4.10 - PAISAGEM 

 

De acordo com a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental”, a área de estudo do Sistema Roxo-Sado localiza-se no Grupo de Unidades de 

Paisagem do Baixo Alentejo (S), na Unidade de Paisagem das Terras Fortes do Baixo Alentejo (110), 

e dentro desta, na Subunidade de Paisagem   0a, caracterizada por “uma forte componente de 

agricultura intensiva e de regadio, correspondente essencialmente ao perímetro hidroagrícola do 

Roxo, onde é frequente a presença de ‘pivots’”. 
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A Unidade de Paisagem das Terras Fortes do Baixo Alentejo (110) apresenta um conjunto de 

caraterísticas dominantes que permitem diferenciá-la dos territórios envolventes, e lhe conferem um 

caráter único:  

1. Em termos topográficos destaca-se o predomínio da horizontalidade, estendendo-se por 

extensas planícies; 

2. Em termos de ocupação do solo destacam-se as culturas arvenses, por vezes associadas 

a um coberto arbóreo muito disperso; 

3. As caraterísticas topográficas e de ocupação determinam no seu conjunto uma forte 

homogeneidade da paisagem e grandes amplitudes visuais.  

 

Tendo em conta esta classificação, mas descendo à escala do projeto, é possível identificar novas 

fronteiras de subunidades de paisagem, determinadas pelas pequenas variações do relevo e pelas 

maiores variações a nível de coberto vegetal, que correspondem a: Áreas urbanas; Áreas agrícolas; 

Áreas florestais e Linhas de água e galeria ripícola. 

 

De um modo geral, as áreas agrícolas apresentam qualidade visual elevada, já que constituem uma 

paisagem equilibrada, produtiva e sem sinais de abandono ou degradação. As áreas urbanas, dado o 

seu carácter artificial, embora contrabalançado por uma boa integração na paisagem envolvente, 

apresentam qualidade visual média; já as áreas arborizadas, ecologicamente mais ricas e 

sustentáveis, constituem uma paisagem de qualidade visual muito elevada. Contudo atribuiu-se esta 

classificação apenas às áreas de montado, uma vez que as galerias ripícolas apresentam uma forte 

presença de infestantes, nomeadamente de cana-comum (Arundo donax), tendo-lhes sido atribuída 

apenas elevada qualidade visual. 

 

O facto de se tratar de um território extremamente plano e com grandes amplitudes visuais determina 

a sua baixa capacidade de absorção visual. A sensibilidade visual, que resulta do cruzamento dos 

valores da sua qualidade visual (que a influenciam de forma direta) com os valores da sua 

capacidade de absorção visual (que a influenciam de forma inversa), apresenta-se com classificação 

média no caso das áreas urbanas e como elevada nas restantes subunidades de paisagem.  
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4.11 - SOCIOECONOMIA 

 

A caracterização local da área de intervenção permitiu evidenciar o seu caráter predominantemente 

rural, com uma matriz de base agrícola, onde a paisagem é fortemente marcada pela presença de 

vastas áreas de pastagem com azinheiras, do cultivo de olival e, mais recentemente, de girassóis; as 

áreas humanizadas são pouco abundantes e dispersas no território, correspondentes a quintas, 

herdades ou “montes”  

 

Em termos socioeconómicos, verifica-se que todas as unidades geográficas em estudo apresentaram 

decréscimos populacionais durante o último período intercensitário, bem como um forte 

envelhecimento da população. A percentagem de indivíduos sem qualquer tipo de instrução era ainda 

importante, sendo que da população com instrução o ensino primário assume a maior importância. 

 

O Alentejo possui uma elevada taxa de desemprego que incide na faixa da população situada entre 

os 15 e os 44 anos, com baixo nível de instrução e que se encontram na situação de procura de novo 

emprego. 

 

 

4.12 - AGROSSISTEMAS 

 

Relativamente aos Agrossistemas, ressalta o facto do concelho de Santiago do Cacém possuir o 

maior número de explorações e maior área de SAU (Superfície Agrícola Utilizada). Já no que se 

refere ao número de explorações e SAU por classes de SAU, também o município de Santiago do 

Cacém se distingue ao possuir os maiores quantitativos em todas as classes, inclusive nas duas 

últimas, 20 a <50 ha e ≥50 ha. Aljustrel apresenta, contudo, um valor médio de SAU por exploração 

bastante superior ao de Santiago do Cacém; destacando-se claramente a freguesia de Aljustrel com 

o quantitativo mais elevado (133,0 ha), seguida da de Alvalade, em Santiago do Cacém, com cerca 

de 116 ha. 

 

Verifica-se, quanto à natureza jurídica do produtor, que os responsáveis jurídicos e económicos das 

explorações agrícolas são esmagadoramente produtores singulares, sendo estes maioritariamente 
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autónomos, o que significa que utilizam principalmente mão-de-obra familiar. Por conta própria é a 

forma de exploração da SAU dominante (mais de 70 % das explorações, e em média, 60 % da SAU). 

 

Em termos de composição da SAU, sobressai a área ocupada pelas pastagens permanentes, com 

exceção do caso do concelho de Aljustrel, onde assumem maior importância as terras aráveis, 

nomeadamente as culturas temporárias e o pousio.  

 

Os produtores representam aproximadamente 40 % da população agrícola total, sendo 

maioritariamente do sexo masculino (cerca de 80 % dos produtores em todas as unidades territoriais) 

e com um nível de instrução equivalente ao ensino básico. A maior parte dos produtores assume a 

atividade agrícola a tempo parcial. 

 

4.13 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

 

Os principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são os PDM de 

Santiago do Cacém e de Aljustrel. No âmbito das Cartas de Ordenamento destes PDM, a área em 

estudo encontra-se incluída essencialmente em três classes de espaços: áreas agrícolas 

(maioritariamente classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN)), áreas de proteção e 

valorização ambiental (coincidentes grosso modo, com áreas incluídas no regime da Reserva 

Ecológica Nacional (REN)) e área agro-silvo-pastoril.  

 

As principais servidões e restrições presentes visam: 

 

 A proteção de solos e de espécies vegetais (Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola 

Nacional; montado de sobro e de azinho, oliveiras, povoamentos florestais percorridos por 

incêndios); 

 A proteção dos recursos hídricos (albufeiras e domínio público hídrico); 

 A proteção de infraestruturas (rodovias; infraestruturas de saneamento e abastecimento e 

vértices geodésicos). 
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4.14 - PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Os trabalhos arqueológicos executados contribuíram para o registo de 16 ocorrências patrimoniais na 

área de projeto. No agrupamento das 16 ocorrências, existem 2 casas de apoio agrícola (n.º 1 e 

n.º 5), 1 ponte (n.º 2), 1 moinho de vento (n.º 3), 1 antigo monte alentejano (n.º 7) e 11 eventuais 

sítios arqueológicos (n.º 4, n.º 6, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11, n.º 12, n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 16 e 

n.º 19). Importa ainda mencionar que na área de enquadramento histórico foram inventariadas mais 

duas ocorrências patrimoniais (n.º 17 e n.º 18). 

 

No Quadro 4.2 apresenta-se uma breve caracterização dos sítios arqueológicos mencionados. 

 

Quadro 4.2 - Caracterização dos sítios arqueológicos 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 

1 Nabos Casa de apoio agrícola - Contemporâneo 

2 Barranco de Rio de Moinhos Ponte - Contemporâneo 

3 Rio de Moinhos Moinho de vento - Contemporâneo 

4 Milhouros Habitat 10873 Romano 

5 Rio de Moinhos 2 Casa de apoio agrícola - Contemporâneo 

6 Anta do Poço de Milhouros Anta 12308 Neo-calcolítico 

7 Montinho Conjunto rural - Contemporâneo 

8 Herdade do Montinho Mina 5903 Romano 

9 Covanco das Mesas 1 Vestígios de superfície - Romano (?) 

10 Monte do Serralho 1 Vestígios de superfície - Moderno (?) 

11 Vale Verde 2 Vestígios de superfície - Romano 

12 Vale Verde 1 Vestígios de superfície - Moderno (?) 

13 Vila do Álamo 1 Villa 10905 Romano 

14 Vila do Álamo 2 Necrópole 10908 Romano 

15 Messejana Inscrição 20222 Romano 

16 Monte do Álamo do Meio Mancha de Materiais - Romano 

17 Monte da Charnequinha de Cima Quinta - Contemporâneo 

18 Monte da Mancoca Quinta - Contemporâneo 

19 Chamusca 1 Vestígios de superfície 8499 Romano (?) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIA. PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO E RESPETIVO BLOCO 
DE REGA.ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. SISTEMA ROXO-SADO. VOLUME 1 - RESUMO NÃO TÉCNICO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NVIST, Consultores de Engenharia do Ambiente, S.A. 22  
4295_0202.348.017_33A 

5 -  EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO AMBIENTE AFETADO NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

 

A avaliação de impactes ambientais de um projeto baseia-se na comparação entre o estado do 

ambiente com e sem projeto. Para o efeito, importa pois, efetuar uma previsão da forma como o 

ambiente potencialmente afetado pelo projeto irá evoluir face às suas caraterísticas no que concerne 

os diversos fatores ambientais e as previsíveis alterações que ocorrerão tendo em conta os projetos 

ou ações previstos para a área em análise. 

 

A análise das propostas de ordenamento contantes nos IGT em vigor e em elaboração com 

incidência na área de estudo demostrou que se trata de uma zona de solo rural, com vocação para a 

atividade agrícola, em particular regadio, para a qual estão definidos projetos agrícolas que se 

inscrevem na estratégia regional de desenvolvimento económico definida para o Alentejo no 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Neste contexto, não é previsível que na ausência do 

presente projeto venham a ser executados projetos de outras tipologias ou natureza. Considera-se 

que caso não seja concretizado um projeto de cariz agrícola, esta área se mantenha praticamente 

inalterada relativamente ao que se verifica à data de elaboração do presente relatório. 

 

Esta foi a conclusão retirada da análise da evolução previsível do ambiente na ausência do projeto 

para parte significativa dos fatores ambientais. 

 

No caso dos fatores que se perspetiva alterações, estas são descritas no capítulo 6 do EIA. Incluem-

se neste grupo os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Solos, Usos do Solo, 

Recursos Hídricos, Socioeconomia, Agrossistemas e Ordenamento do Território e Condicionantes ao 

Uso do Solo. 
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6 -  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

 

6.1 -  CLIMA E MICROCLIMA 

 

Durante a fase de construção do Sistema do Roxo-Sado não serão desenvolvidas atividades que 

possam afetar o clima a nível local (microclima) ou regional, pelo que os potenciais impactes da fase 

de construção nesta componente ambiental são considerados nulos. 

 

Na fase de exploração do regadio nos blocos de rega de Rio de Moinhos irá conduzir a um aumento 

da disponibilidade da água no solo que pode contribuir para um incremento de humidade relativa no 

ar, derivado do aumento da evaporação. Este fenómeno pode conduzir, nos períodos de rega mais 

intensa, a um aumento das neblinas e dos nevoeiros, principalmente durante o período inicial da 

manhã. 

 

Tendo em conta a área regada (3.338 ha) e as técnicas de rega futuramente utilizadas, não se espera 

que os potenciais impactes relacionados com o aumento de água no solo possam afetar a humidade 

relativa da área de influência do projeto ou da região onde este se insere, sendo considerados os 

possíveis impactes como irrelevantes ou mesmo nulos. 

 

 

6.2 -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Os principais impactes na geologia e geomorfologia durante a fase de construção têm origem nas 

ações de preparação de terreno e movimentação de terras, decorrentes da construção do circuito 

hidráulico, bloco de rega de Rio de Moinhos, rede de drenagem e rede viária (incluindo os acessos 

provisórios da empreitada). 

 

Estas ações resultam na extração de material, causando a destruição do substrato geológico, na 

necessidade de estabilização de taludes de aterro e escavação, por forma a evitar deslizamentos, e 

na alteração da morfologia do terreno. 
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Os volumes totais de escavação previstos são de 614.148 m
3
. Este valor inclui o volume de material 

proveniente de mancha de empréstimo, cerca de 3.920 m
3
, necessários para a execução do aterro 

dos reservatórios 2 e 3. 

 

Em termos quantitativos, este volume não é muito significativo, visto que cerca de 346.351 m
3
 (57%) 

tem qualidade para ser reutilizado na execução dos diversos aterros do projeto e apenas 263.897 m
3
 

(43%) será enviado para vazadouro. 

 

Em termos qualitativos, a maioria do material extraído é proveniente do Terciário, designadamente 

das formações de Panoias, de Esbarrondadoiro e de Valo do Guizo, não constituindo formações com 

relevante interesse geológico (as áreas de exploração mineira serão analisadas posteriormente). 

 

O impacte resultante da extração de material geológico será negativo, mas pouco significativo e 

minimizável (reutilização do material). 

 

Quanto aos processos de desmonte a utilizar nas escavações, os estudos geológicos referem que o 

recurso a meios mecânicos ligeiros ou pesados são suficientes para se atingirem as cotas 

necessárias à execução das fundações. Deste modo, não se prevê que ocorram vibrações no maciço 

passíveis e afetarem o mesmo. O impacte nas formações será negativo e pouco significativo. 

 

Quanto à estabilização dos taludes de escavação e aterro, as medidas do projeto são suficientes para 

evitar a ocorrência de situações críticas de instabilidade dos taludes durante a sua execução ou 

mesmo após a sua conclusão, pelo que o risco de deslizamentos de terras é muito baixo, podendo os 

mesmos ser repostos rapidamente. O impacte será negativo, direto e pouco significativo. 

 

A morfologia do terreno também será afetada pelo projeto. Contudo, as situações mais críticas 

ocorrem nos taludes de aterro dos reservatórios 1, 2 e 3, onde se preveem alturas máximas de 6,5 m. 

 

O projeto apresenta medidas que minimizam o impacte visual desta alteração, como por exemplo o 

revestimento com terra vegetal e a adoção de geometrias suavizadas, pelo que o impacte negativo é 

pouco significativo. 
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O projeto, nomeadamente a ponta sudeste da Zona 1 do bloco de rega de Rio de Moinhos, abrange 

parcialmente a concessão mineira de Gavião n.º 6 (exploração de enxofre, ferro, cobre, chumbo, 

zinco, prata e ouro), pertencente à EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.. 

 

No âmbito deste EIA, a EDM, S.A. foi contactada para se pronunciar sobre este projeto, da qual, até à 

data de elaboração deste relatório, não apresentou qualquer condicionalismo ao projeto. 

 

Com a informação disponível, desconhece-se qualquer condicionante à construção do bloco de rega 

e respetivas redes de rega e de drenagem. A este facto acrescente-se ainda que a construção das 

infraestruturas para o funcionamento do bloco de rega (em particular a construção da rede de 

drenagem) envolve pequenas movimentações de terra, mantendo-se inalterado o substrato geológico 

e o recurso natural com interesse económico. 

 

Deste modo, com a informação disponível, o impacte sobre a concessão mineira é classificado como 

inexistente. 

 

Grande parte do projeto abrange ainda uma área com contrato de prospeção e pesquisa pertencente 

à MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participantes, Lda.. Atendendo à vasta amplitude 

geográfica desta área com contrato de prospeção e pesquisa, não se consegue prever, com o rigor 

desejável, a possível ocorrência de um impacte negativo sobre a exploração dos recursos existentes. 

 

Não se prevê que nenhuma ação de construção possa ser considerada crítica pela presença de 

falhas tectónicas na região, assim como não se prevê que o risco sísmico afete a própria construção 

do projeto. 

 

Na fase de exploração do projeto, não se esperam impactes adicionais aos já referidos para a fase de 

construção. 

 

A maioria dos impactes na geologia, geomorfologia e geotecnia são mitigados pelo próprio projeto, 

sendo globalmente pouco significativos.  
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6.3 -  SOLOS 

 

Os principais impactes previstos para a fase de construção correspondem à perda de solos, devido à 

implantação das infraestruturas do projeto, ao acréscimo do risco de erosão e de contaminação dos 

solos, resultante das ações construtivas. Não obstante, com a adoção de boas práticas nas 

operações das frentes de obra e no estaleiro são expetáveis impactes pouco significativos durante a 

fase de obra. 

 

Na fase de exploração, tendo em conta que na maioria da área do Bloco de Rega de Rio de Moinhos 

os solos apresentam risco de alcalização, os principais impactes poderão decorrer do risco de 

alcalização dos solos, devido à intensificação da prática do regadio. Relativamente ao risco de erosão 

do solo não se perspetivam problemas relevantes a este nível.  

 

Assim, nas zonas onde os solos apresentam risco de alcalização deverá ser dada especial atenção à 

qualidade da água de rega, devendo privilegiar-se a prática da rega gota-a-gota bem como a 

aplicação regular de água de lavagem, no sentido de evitar a acumulação de sais no solo na zona de 

enraizamento. Nas zonas do Bloco de Rega onde os solos são normais a rega poderá ser efetuada 

sem restrições. 

 

Em termos globais considera-se que o projeto terá impactes pouco significativos. 

 

 

6.4 -  USOS DO SOLO 

 

Os principais impactes negativos decorrentes do projeto ocorrerão durante a fase de construção, 

devido à construção das infraestruturas associadas ao projeto (Reservatórios, Estação Elevatória, 

Rede de Rega e Rede Viária). Não obstante, estes impactes serão globalmente pouco significativos. 

 

Com efeito, será durante a fase de obra que são expetáveis os impactes mais relevantes em termos 

de Uso do Solo, em particular devido à afetação de áreas de olival e de montado.  
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Na fase de exploração a conversão dos sistemas culturais de sequeiro em regadio conduzirá ao 

aumento da produtividade, da rentabilidade e do desenvolvimento no setor primário da região, o que 

se traduzirá em impactes positivos significativos. 

 

 

6.5 -  RECURSOS HÍDRICOS 

 

Na fase de construção a instalação do estaleiro não trará problemas relevantes para os recursos 

hídricos. 

 

No caso das águas superficiais, os principais impactes decorrerão das ações de desmatação, limpeza 

dos terrenos e movimentação de terras irão ocorrer durante a construção do circuito hidráulico e das 

redes de rega, de drenagem e viária. 

 

As intervenções perto ou mesmo nas linhas de água, em particular a limpeza seletiva das linhas de 

água, os reperfilamentos de secção e os atravessamentos de linhas de água (passagens hidráulicas, 

aquedutos e passagens a vau), são as situações onde o risco de arrastamento de material para o 

leito das linhas de água é superior. 

 

No caso da limpeza seletiva das linhas de água, esta será realizada nos leitos e nos taludes, 

salientando-se o facto da limpeza do talude se resumir ao corte e nunca ao arranque da vegetação, 

de forma a evitar danificar o suporte radicular do talude. 

 

Nos locais onde é expectável que a secção das linhas de água não comporte os caudais de projeto, 

que poderia levar à inundação das áreas adjacentes, serão realizados trabalhos de reperfilamento da 

secção da linha de água, numa extensão total de 4.606 m. 

 

Para a construção da rede viária estão previstas ainda atravessamentos de linhas de água através da 

construção de passagens hidráulicas (PH) e/ou aquedutos e as passagens a vau. 
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A adoção de medidas específicas diminui significativamente os riscos de erosão e o arrastamento de 

material particulado para as linhas de água afetadas, como garante do livre escoamento da água 

durante o período de execução dos trabalhos de construção. 

 

Assim, na fase de construção irão ocorrer inúmeras intervenções ao longo das margens e troços das 

principais linhas de água e seus afluentes, nomeadamente a limpeza seletiva das linhas de água, os 

reperfilamentos de secção e os atravessamentos de linhas de água. Essas intervenções irão criar 

alguns constrangimentos no escoamento natural das linhas de água, dos quais podem resultar 

inundações pontuais e de dimensões reduzidas nas áreas adjacentes. 

 

Quanto aos efeitos que a construção do projeto pode gerar em albufeiras, reservatórios ou charcas 

situadas junto das áreas intervencionadas, na sua maioria não irão sofrer afluências relevantes de 

caudais sólidos. 

 

A exceção ocorre na albufeira da Daroeira, onde se prevê a travessia do Adutor Roxo-Sado. A 

travessia será realizada por escavação, entre o PK 5+630 e o PK 6+024 e entre o PK 6+120 e 

PK 6+158 do troço 2 do Adutor Roxo-Sado, com um total de cerca de 450 m de extensão. Esta 

intervenção será realizada no final da época estival, quando o nível da albufeira se encontrar à cota 

75 ou inferior, para que seja evitado o esvaziamento parcial da albufeira para a instalação da 

conduta. Com esta medida de projeto, garante-se que não irão ocorrer situações críticas de afluência 

de caudais sólidos para o leito da albufeira, evitando-se o seu assoreamento. 

 

Os impactes de todas estas intervenções serão negativos e pouco significativos, sendo passíveis de 

minimização se forem adotadas medidas específicas para este tipo de afetações. 

 

Todas as intervenções nas linhas de água acima referidas preconizam também outro tipo de 

impactes, que serão mais visíveis no final da fase de construção e que se prolongam e serão mais 

relevantes durante a fase de exploração, nomeadamente: 

 Alterações no regime de caudais; 

 Alteração na rede fluvial; 

 Afetações hidromorfológicas. 
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Quanto ao regime de caudais, os 3 reservatórios previstos serão abastecidos por água proveniente 

da albufeira do Roxo, que por sua vez é reforçada pelo adutor Pisão/Roxo com água proveniente do 

Alqueva. Todas estas infraestruturas estão inseridas no Sistema Global de Rega do Alqueva (SGRA), 

integrado no EFMA. 

 

Deste modo, as linhas de água presentes na área de estudo não terão os seus caudais afetados pela 

construção do projeto, sendo os impactes inexistentes. 

 

Quanto a alterações na rede fluvial, o projeto prevê o reperfilamento da secção em determinados 

tramos das linhas de água, perfazendo um total de 4.606 m de rede fluvial intervencionada. 

 

Em termos hidrológicos e hidromorfológicos essas intervenções visam uma melhoria das condições 

de escoamento, aumentando a capacidade de vazão nos troços intervencionados e diminuindo o 

risco de inundações, nos pontos em que atualmente ocorrem constrangimentos ao escoamento 

superficial. A este facto acrescente-se que os restantes troços não intervencionados serão alvo de 

uma limpeza seletiva, tanto do leito como do talude das linhas de água.  

 

Com estas intervenções garante-se não só uma melhoria no escoamento natural da água, como 

também se reduz o risco de erosão das margens das linhas de água. O impacte será positivo e 

significativo. 

 

No que respeita às águas subterrâneas, a movimentação de terras, associada à circulação de 

veículos e máquinas, será responsável pela compactação dos solos, o que reduz, mesmo que 

temporariamente, o processo de infiltração de água e a consequente recarga dos aquíferos. 

 

Face à dimensão desses sistemas aquíferos, os impactes previstos serão negativos, mas muito 

pouco significativos. 

 

Quanto aos efeitos das ações de construção no estado das massas de água, as ações de construção 

são responsáveis pelo arraste de material particulado para o meio recetor e podem ainda arrastar 

outros poluentes, tais como os metais pesados (cádmio, cobre e zinco), os óleos e os 
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hidrocarbonetos, que são gerados pela circulação dos veículos e máquinas afetos à obra e por 

derrames acidentais de produtos perigosos. 

 

A maioria das intervenções previstas não envolve a utilização de materiais perigosos, restringindo-se 

o impacte à possibilidade de derrames acidentais de combustíveis e óleos dos veículos e máquinas. 

Assim, a adoção de medidas específicas para a minimização deste tipo de impactes reduz 

significativamente a probabilidade da sua ocorrência e o seu efeito na qualidade da água. 

 

Importa destacar a albufeira da Daroeira por ser a única albufeira onde irão ocorrer intervenções no 

seu leito. Embora possa ocorrer alterações na qualidade da água e aceleração do processo de 

eutrofização, trata-se de um situação muito pontual e passível de minimização (o projeto prevê que a 

intervenção seja realizada no final da época estival, quando o nível da albufeira se encontrar à cota 

75 ou inferior), pelo que não se espera que ocorram alterações significativas e prolongadas da 

qualidade da água desta massa de água e do seu estado trófico. 

 

Quanto às águas subterrâneas, na área do projeto encontram-se zonas de infiltração máxima, que 

correspondem a áreas com alta vulnerabilidade à poluição. Contudo, face às características do 

projeto, não se espera que as ações de construção e a consequente produção de poluentes sejam 

suscetíveis de provocar uma alteração da qualidade da água dos dois sistemas aquíferos presentes. 

 

Os impactes na qualidade da água superficial e subterrânea serão negativos e pouco significativos, 

não se prevendo a afetação dos usos existentes e previstos. 

 

Para a fase de exploração, para além dos efeitos positivos no escoamento natural das linhas de água 

e diminuição dos riscos de erosão e inundação já referidos na fase de construção, os impactes nos 

recursos hídricos resultam do aumento das necessidades de água para a rega e das escorrências 

provenientes das novas áreas agrícolas. 

 

O aumento das necessidades de água para a rega das áreas agrícolas será satisfeito com a entrada 

em funcionamento de todo o sistema de transferência de água desde da albufeira do Alqueva até à 

albufeira do Roxo. Desta forma, a EFMA previu todas as necessidades de água para o bloco de rega 
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de Rio de Moinhos, na medida em que este bloco necessita de 23,6 hm
3
 (em ano seco) e a albufeira 

do Roxo está dimensionada para lhe disponibilizar 25,4 hm
3
 (que cerca de 21% do seu volume total). 

 

O impacte resultante do aumento das necessidades de água por parte do projeto em estudo é 

minimizado pelo próprio projeto global do EFMA, sendo por isso considerado nulo ou irrelevante. 

 

No que se refere à alteração do regime de caudais nas linhas de água (em resultado da existência de 

caudais excedentes provenientes do sistema de rega), o projeto da rede de drenagem foi realizado 

com o objetivo principal de escoar convenientemente o excesso de precipitação ocorrida dentro do 

bloco de rega de Rio de Moinhos, sob a forma de escoamento superficial, e os caudais excedentes 

do sistema de rega. O aumento dos caudais esperado para as linhas de água não irá ser suscetível 

de causar constrangimentos ao seu escoamento natural. Espera-se mesmo que durante o período de 

exploração do projeto se verifique uma melhoria no escoamento natural da água superficial, uma 

redução do risco de inundações nas áreas mais próximas nas principais linhas de água e uma 

diminuição do risco de erosão das margens e do leito das linhas de água. O impacte global será 

positivo e significativo. 

 

Durante a exploração do bloco de rega de Rio de Moinhos, o aumento da área de regadio irá 

proporcionar o aumento da aplicação de nutrientes e produtos fitofarmacêuticos nas culturas que são 

arrastados para o meio hídrico pelos caudais excedentes da rega e pelas águas pluviais. 

 

O aumento das cargas poluentes na água superficial será responsável pela alteração da sua 

qualidade, que poderá levar a uma aceleração do processo de eutrofização, em resultado do 

aumento da disponibilidade de nutrientes (azoto e fósforo) no meio. 

 

De forma a avaliar mais corretamente os impactes do projeto na qualidade da água do meio hídrico 

superficial, é necessário quantificar o aumento das cargas de nutrientes (azoto e fósforo) gerados 

pela poluição difusa de origem agrícola nas bacias de drenagem do bloco de rega de Rio de Moinhos. 

 

Para estimar a exportação de nutrientes de origem agrícola para as linhas de água recorreu-se aos 

dados apresentados no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 

6 (PGBH-RH6), no qual se recorreu ao modelo de bacia SWAT, que simula o ciclo da água (caudais) 
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e dos nutrientes, com base em dados meteorológicos, de solos, do uso dos solos e de práticas 

agrícolas, que equivale a dizer que simula o impacte das práticas agrícolas na qualidade da água 

numa bacia. 

 

Os resultados dessa simulação indicam que ocorrerá um aumento das cargas poluentes no meio 

hídrico superficial, que terá como consequência o aumento da concentração de azoto e fósforo. Esse 

aumento da concentração de nutrientes será mais elevado em duas linhas de água: Barranco de Rio 

de Moinhos e na Ribeira dos Nabos. 

 

De acordo com a classificação de cursos de água superficiais do INAG, os valores de concentração 

do azoto apontam para uma classe B, que é considerada como uma água com boa qualidade. Para o 

fósforo (ortofosfatos), os valores apontam para uma classe D (ribeira da Messejana) ou E (Barranco 

de Rio de Moinhos, Barranco dos Outeirões e ribeira dos Nabos), que é considerada como uma água 

com má ou muito má qualidade. 

 

A adoção de medidas de gestão agrícola sustentável, tanto ambiental como economicamente 

(nomeadamente a utilização regrada de nutrientes, produtos fitofarmacêuticos e de água para a 

rega), irá diminuir significativamente a afluência de cargas poluentes para as linhas de água. Acresce-

se ainda que uma quantidade significativa da água utilizada na rega irá infiltrar-se, podendo ser 

filtrada pelas plantas, diminuindo o arrastamento de poluentes para as linhas de água.  

 

O impacte da exploração do projeto na qualidade das águas superficiais é por isso negativo e pouco 

significativo. 

 

Refira-se ainda que o circuito de ligação Alqueva-Roxo será dotado de um processo de tamização, 

seguido de uma microtamização que ficará localizado junto da tomada de água da albufeira do 

Penedrão (albufeira imediatamente a montante do Roxo e que irá aduzir a água através do troço 

Penedrão-Roxo). Desta forma, fica assegurado que a água aduzida à albufeira do Roxo não possa 

ser classificada como “ gua de mistura”, eliminando eventuais fenómenos de miscenização  O 

impacte decorrente da utilização de água proveniente da bacia do Guadiana no Bloco de Rega, bem 

como o impacte decorrente de uma eventual rotura ou acidente que afete o Circuito Hidráulico 

(nomeadamente o Adutor Roxo-Sado e o Sistema Elevatório) é considerado muito pouco significativo 
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ou mesmo nulo, não afetando a qualidade da água nas linhas de água presentes na área do projeto 

(ribeira do Roxo e seus afluentes e ribeira da Messejana) ou na albufeira da Daroeira. 

 

Quanto às águas subterrâneas, a entrada em funcionamento de todo o sistema de rega de Rio de 

Moinhos irá proporcionar uma transferência do uso de água subterrânea para o uso de água 

superficial preveniente da albufeira do Roxo. Outra consequência do aumento da área de regadio é o 

aumento da água que é aplicada na rega dos campos agrícolas. Embora uma parte dos caudais 

excedentes da rega seja escoada pela drenagem superficial, existe uma percentagem assinalável 

que se infiltra, contribuindo desta forma para a recarga dos aquíferos. 

 

A conjugação destes dois fatores, diminuição do uso de água subterrânea para a rega e aumento da 

recarga por infiltração dos caudais excedentes da rega, tem como principal consequência um 

aumento da disponibilidade de água subterrânea a médio / longo prazo. 

 

Em termos globais, este aumento não é significativo na medida em que os sistemas aquíferos 

beneficiados não se encontram a ser sobre explorados, não existindo o risco de diminuição das 

reservas de água subterrânea. O impacte é por isso positivo e pouco significativo. 

 

Relativamente à poluição difusa com origem na atividade agrícola, tal como se referiu para as águas 

superficiais, com o aumento previsto de áreas com regadio, irá implicar o aumento da aplicação de 

nutrientes e produtos fitofarmacêuticos. A acumulação destes produtos no solo e posterior 

arrastamento por lixiviação para o aquífero, aumenta o risco de contaminação das águas 

subterrâneas. 

 

Para diminuir a probabilidade de ocorrência da contaminação dos aquíferos deverão ser adotadas 

medidas de boas práticas ambientais para a utilização de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos 

por parte dos agricultores. Também a adoção de sistemas de rega mais eficazes, como a rega gota-

a-gota, que reduz consideravelmente a quantidade de água perdida para o meio aquífero, e a 

melhoria das condições de drenagem dos solos, irá minimizar as escorrências para as águas 

subterrâneas. 
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Uma vez que a avaliação da qualidade da água superficial e subterrânea teve por base uma 

estimativa das cargas poluentes afluentes e concentrações no meio hídrico, de forma a validar estes 

resultados, será proposto um programa de monitorização da qualidade dos recursos hídricos na fase 

de exploração. 

 

 

6.6 -  QUALIDADE DO AR 

 

Durante a fase de construção os impactes previstos têm origem nas seguintes atividades: instalação, 

operação e desativação de estaleiros, desmatação, decapagem e limpeza de terrenos, movimentação 

de terras e terraplenagens e circulação e funcionamento de veículos e máquinas afetos à obra em 

vias não pavimentadas. 

 

Todas as ações acima indicadas são responsáveis por dois tipos de poluição atmosférica, o aumento 

da concentração de partículas e o aumento, ainda que muito menos significativo, da concentração de 

CO, NOX, compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM). Contudo, tendo em conta as 

características da zona, não é expetável que a concentração destes poluentes sofra alteração junto 

das  reas sensíveis identificadas, que na maioria dos casos são habitações isoladas (“montes”), pelo 

que os impactes previstos serão negativos, de magnitude reduzida, localizados (afetam apenas as 

áreas próximas aos estaleiros, frentes de obra e acessos), temporários, podendo ser minimizados, 

sendo globalmente classificados como pouco significativos 

 

Na fase de exploração, atendendo às características do projeto, não são expectáveis impactes com 

significado. 

 

 

6.7 -  AMBIENTE SONORO 

 

Durante a fase de construção é expectável que a circulação de veículos pesados, a maquinaria 

utilizada e as atividades construtivas inerentes a esta fase constituam fontes de ruído, as quais 

induzirão a ocorrência de impactes negativos nas proximidades dos locais de obra, dos caminhos de 
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acesso e dos estaleiros. Contudo estes impactes serão localizados, reversíveis e temporários, 

cessando após a conclusão da obra. 

 

Para a fase de exploração, a única fonte potencialmente ruidosa consiste no funcionamento da 

Estação Elevatória, contudo, tendo em conta a distância significativa (superior a 1,0 km) a que a 

mesma se encontra de potenciais recetores sensíveis mais expostos, não deverá determinar o 

agravamento das condições acústicas apercebidas nesses locais. Assim, nesta fase os impactes 

previstos serão nulos a reduzidos e pouco significativos. 

 

 

6.8 -  RESÍDUOS 

 

Durante a fase de construção os principais tipos de resíduos produzidos nos estaleiros correspondem 

a resíduos urbanos e equiparados, embalagens, óleos usados, pilhas e outros acumuladores usados 

(de veículos e similares), para os quais estão implementados sistemas de gestão específicos a nível 

nacional, com capacidade para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados. 

 

No que respeita às terras não contaminadas provenientes das operações de escavação e decapagem 

estas só constituem resíduo quando cessa a possibilidade da sua reutilização. Tendo em conta que 

cerca de 60% da quantidade total de terras produzida durante a execução do projeto será reutilizada 

na obra (na execução de aterros) e os restantes 40% serão encaminhados a depósito (e assumindo-

se que estes serão absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão existentes na região), considera-

se que a execução do projeto não apresentará impactes negativos significativos. 

 

Na fase de exploração é expetável a produção de resíduos, fundamentalmente associados à 

atividade agrícola, tais como plásticos, papel e cartão, madeira, pneus, óleos, acumuladores e 

sucatas. Contudo, tendo em conta que, na presente fase, não é possível efetuar uma caracterização 

qualitativa e quantitativa dos resíduos agrícolas que serão produzidos durante a fase de exploração e, 

consequentemente, avaliar os impactes daí decorrentes, considera-se que deverá ser promovida uma 

gestão sustentável dos resíduos produzidos, através da aplicação de Boas Práticas de Gestão dos 

Resíduos Agrícolas por parte dos produtores nas explorações agrícolas existentes na área de 

interesse, no sentido de minimizar os potenciais impactes decorrentes das práticas agrícolas. 
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6.9 -  ECOLOGIA 

 

Os principais impactes suscetíveis de ocorrerem na fase de construção são: 

 a destruição do coberto vegetal resultante da desmatação das áreas onde serão executadas 

as infraestruturas que integram o projeto, bem como as infraestruturas temporárias de apoio à 

obra; 

 a afectação das comunidades presentes nas áreas onde ocorrerá movimentação de pessoas, 

máquinas e veículos; 

 a diminuição temporária da capacidade fotossintética das plantas na área de implantação do 

projeto e sua envolvente provocada pela deposição de partículas emitidas pelas actividades 

de construção, em particular pela movimentação de terras e pela circulação de máquinas e 

veículos em áreas não pavimentadas; 

 a eventual contaminação da vegetação com materiais poluentes (por exemplo, óleos) em 

virtude de derrames acidentais. 

 o aumento dos níveis de perturbação das comunidades faunísticas provocado pela 

generalidade das atividades de construção, e em particular a movimentação de pessoas, 

máquinas e veículos. 

 a afetação das comunidades faunísticas que dependam da vegetação ripícola das linhas de 

água a intervencionar. Estas intervenções não afectarão as linhas de água com vegetação 

ripícola desenvolvida, pelo que não terá impactes diretos nos Habitats. Ainda assim, será 

removida a vegetação existente o que afetará as comunidades animais que dela dependem, 

quer como local de abrigo e reprodução quer ainda como local de passagem segura. São de 

assinalar as seguintes linhas de água; ribeira dos Nabos, barranco da Barradinha e barranco 

de Rio de Moinhos.  

 a fragmentação de habitats provocada pela construção de novos caminhos impedirá a 

regeneração da vegetação ao longo das faixas afetadas, que correspondem a 2,8 ha de 

montado.  

 

Os impactes negativos enumerados são de, uma forma geral, pouco significativos, de magnitude 

reduzida, locais, temporários e reversíveis. 
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Quanto aos habitats com proteção especial (Habitats 92A0pt3 e 91B0), a desmatação e limpeza 

superficial dos terrenos afetará uma faixa com extensão de cerca de 60 m e cerca de 6,67 ha de 

montado. Esta ação de construção resultará na destruição direta da vegetação nestes locais. O 

impacte gerado será negativo, moderadamente significativo, de magnitude média, direto, local, 

temporário e irreversível (a curto e médio prazo). A execução da travessia da ribeira do Roxo 

implicará a realização de trabalhos em toda a largura desta linha de água, perturbando estes dois 

habitats. O impacte será negativo moderadamente significativo, de magnitude reduzida, local, 

temporário e irreversível. 

 

Na fase de exploração os principais impactes identificados estão relacionados com: 

 a presença e exploração do regadio, que implicará a transformação do regime de exploração 

agrícola de sequeiro para regadio, o que determina alterações nas condições de habitat 

destas áreas. É expectável um aumento considerável na água disponível para as plantas 

durante os períodos de estiagem, assim como, provavelmente, um aumento dos teores de 

azoto nos solos pela utilização de fertilizantes e um aumento na utilização de fitofármacos. 

Este será um impacte negativo pouco a medianamente significativo, de magnitude reduzida, 

direto, de dimensão local, permanente e reversível. 

 a exploração agrícola do bloco de rega que implicará uma intensificação das práticas 

agrícolas em relação à situação actual, o que deverá ter um impacte negativo nas espécies 

mais associadas ao sistema agrícola extensivo. As espécies mais sensíveis e cuja afetação é 

mais preocupante são as aves, em especial o sisão mas também o tartaranhão-caçador, o 

alcaravão e a petinha-dos-campos. Este será um impacte negativo muito significativo, de 

magnitude média, de dimensão local/regional, permanente e reversível. 

 

Quanto aos habitats com proteção especial (Habitats 92A0pt3 e 91B0), a afetação será menos 

significativa, visto que os principais impactes já ocorreram na fase de construção. 

 

 

6.10 - PAISAGEM 

 

Os principais impactes na paisagem, na fase de construção, resultam das atividades e dos trabalhos 

de construção necessários à concretização das infraestruturas, atendendo à extensão das obras 
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previstas, que se encontrarão distribuídas por toda a área e que originarão provavelmente uma forte 

desorganização espacial em todo o território. Os impactes são considerados negativos, temporários, 

de ocorrência certa, de efeito local, coincidentes com a duração das obras, reversíveis e de elevada 

magnitude. 

 

Algumas das infraestruturas previstas, na fase de exploração, não terão quaisquer impactes na 

paisagem dignos de nota, como sejam as condutas de rega, a rede de drenagem e a rede viária. De 

facto, os impactes negativos mais importantes com influência na paisagem referem-se às 

infraestruturas que permanecerão permanentemente no terreno (Reservatórios e Estação Elevatória), 

uma vez que adquirirão uma maior visibilidade numa paisagem de planície. 

 

A alteração dos usos do solo nas áreas beneficiadas, nomeadamente a conversão de áreas de 

agricultura extensiva em áreas de agricultura intensiva em solos com potencialidade para tal 

(alterações decorrentes da conversão de áreas de sequeiro em áreas de regadio), apresenta 

impactes positivos por originar uma paisagem mais produtiva sem deixar de ser sustentável. 

Pontualmente poderão ser afetados alguns exemplares de Quercus sp. (fundamentalmente 

exemplares dispersos), que se consideram alterações negativas na paisagem de magnitude reduzida. 

 

6.11 - SOCIOECONOMIA 

 

Os impactes negativos mais importantes sobre a componente social e económica, ao nível local, 

encontram-se sobretudo associados aos incómodos causados pelas atividades de construção e 

prendem-se essencialmente com os prováveis constrangimentos na rede viária local, não só pelo 

afluxo de tráfego de veículos pesados e de maquinarias afetas à obra (de deslocação lenta), incluindo 

as ligações às zonas de estaleiros e aos locais de empréstimo/depósito de terras, como também das 

intervenções ou cortes nos caminhos existentes (que contribuirão para o efeito-barreira). Convém 

também mencionar a necessidade de se proceder a expropriações de terrenos, com valias 

económicas e sociais, decorrentes da implantação das infraestruturas constituintes do sistema Roxo-

Sado e necessárias ao pleno funcionamento do mesmo. 

 

Na fase de exploração os impactes são maioritariamente positivos, uma vez que a infraestruturação 

para rega dos terrenos integrados no bloco implicará uma mais-valia na propriedade, tendo em conta 
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que provocará um incremento do preço da terra resultante da inserção da parcela no perímetro de 

rega com previsível disponibilidade de água. Ao mesmo tempo preveem-se alguns impactes indiretos 

noutros setores, como por exemplo nas atividades de prestação de serviços relacionadas com as 

explorações agrícolas (manutenção de máquinas e equipamentos) e serviços de compra de 

equipamentos de rega e maquinaria agrícola. 

 

 
6.12 - AGROSSISTEMAS 

 

Os impactes negativos ao nível dos sistemas de produção ocorrem na fase de construção e referem-

se aos impactes permanentes provocados pela afetação de áreas de cultivo decorrente da 

construção de infraestruturas com cariz permanente, incluindo as respetivas faixas de expropriação. 

 

Na fase de exploração assistir-se-á a um cenário onde o regadio tem tendência para se tornar 

dominante na área das explorações beneficiadas pelo projeto, com os consequentes aumentos de 

produtividade. Este impacte é considerado positivo, de magnitude média a elevada e significativo, em 

termos concelhio, regional e supra regional, a muito significativo, no contexto local. A concretização 

do projeto traduzir-se-á também num acréscimo da garantia da existência de água, mesmo nos anos 

anormalmente secos, o que constitui um incentivo à exploração agrícola, e potenciará uma 

reconversão cultural na área a beneficiar, passando pela transformação de algumas das culturas 

praticadas anteriormente em regime de sequeiro para regadio, e pela introdução de novas culturas. 

 

 

6.13 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

 

Os principais impactes negativos na temática do ordenamento do território ocorrem na fase de 

construção, e decorrem das ações resultantes da instalação permanente das infraestruturas 

previstas, com afetação de Espaços Agrícolas, Áreas de proteção e enquadramento, Áreas de 

proteção a valores do património natural, Áreas afetas a recursos hídricos e Espaços de proteção e 

valorização ambiental. Em termos de condicionantes, servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, a concretização do projeto provocará impactes mais significativos em áreas de RAN, 

olival, montado de sobro e azinho e REN. 
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Apesar das restrições impostas, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro permite à EDIA os 

mecanismos legais necessários à prossecução das atribuições de interesse público decorrentes da 

realização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, com o objetivo de garantir eficácia na 

sua realização. Neste sentido, de acordo com o artigo 11.º desse Decreto-Lei, são autorizadas todas 

as ações relacionadas com a execução do empreendimento respeitantes a obras hidráulicas, vias de 

comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a 

utilização de solos integrados na RAN ou que se desenvolvam em áreas incluídas na REN, ou em 

áreas abrangidas por restrições semelhantes. 

 

Na fase de exploração, os impactes serão essencialmente positivos, considerando que a implantação 

do projeto, a par dos restantes perímetros de rega previstos no EFMA, corresponde a uma das 

principais estratégias de ordenamento e desenvolvimento delineadas para a área em estudo, estando 

estas ações previstas nos principais planos de ordenamento locais e regionais, e ainda no PNPOT, 

pelo que o seu impacte é considerado positivo, e significativo nos seus efeitos. 

 

Acresce o facto da concretização do regadio potenciar o aproveitamento agrícola de uma área 

maioritariamente classificada como RAN, permitindo, através da maior disponibilidade de água para 

rega, a dinamização nas áreas beneficiadas em termos de otimização da produtividade e 

rentabilidade agrícola, ao mesmo tempo que promove um ordenamento do território concertado e 

ambientalmente sustentável. 

 

 

6.14 - PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Os trabalhos executados na área de projeto demonstraram a existência de 17 ocorrências com valor 

patrimonial, das quais 4 registam impactes negativos diretos (designadamente as ocorrências n.º 2 

(Barranco de Rio de Moinhos - ponte), n.º 9 (Covanco das Mesas 1 – sítio arqueológico), n.º 10 

(Monte do Serralho 1 - sítio arqueológico) e n.º 12 (Vale Verde 1 - sítio arqueológico)) e 1 tem impacte 

negativo indireto (ocorrência n.º 11 – Vale Verde 2 - sítio arqueológico). 

 

A ocorrência n.º 2 - Barranco de Rio de Moinhos - corresponde a uma pequena ponte sobre o 

Barranco de Rio de Moinhos. Esta ponte é construída com blocos de xisto de diferentes dimensões, 
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ligados por cimento/argamassa. Neste local está prevista uma ação de limpeza seletiva. O impacte 

terá um significado reduzido. 

 

A ocorrência n.º 9 - Covanco das Mesas 1 - corresponde a uma pequena mancha de materiais 

arqueológicos (cerâmica de construção e cerâmica de uso comum) dispersos pelo topo de uma 

cumeada e pelas suas vertentes. A ocorrência n.º 12 - Vale Verde 1 - consiste numa mancha de 

materiais arqueológicos, de cronologia recente (moderno ou contemporâneo) que podem 

corresponder a uma pequena casa agrícola. As ocorrências n.º 9 e n.º 12 serão intercetadas pelo 

traçado de condutas da rede de rega. Estima-se um impacte de significado médio (no sítio n.º 9) e 

reduzido (no sítio n.º 12). 

 

A ocorrência n.º 10 - Monte do Serralho 1 - indiciam a existência de uma construção soterrada, de 

natureza e cronologia indeterminada, sobre a qual existem materiais arqueológicos recentes. Este 

local irá ser diretamente afetado pela construção de um caminho. De acordo com a avaliação 

efetuada estima-se a ocorrência de um impacte de significado médio. 

 

Deste modo, apesar do valor patrimonial dos locais identificados com afetação negativa, não existem 

motivos para inviabilizar este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras 

preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis 

e na fase de exploração serão nulos. 

 

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta 

para análise. 
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7 -  IMPACTES CUMULATIVOS 

 

O conceito de impacte cumulativo foi introduzido pelo National Environmental Policy Act, que define 

impactes cumulativos como “Impactes no ambiente que resultam dos impactes incrementais da acção 

quando somados aos de outras acções, passadas, presentes ou razoavelmente previsíveis (…) 

Impactes cumulativos podem resultar de acções individualmente menores mas colectivamente 

significativas decorrendo num período de tempo” (NEPA, 970)  

 

A análise de impactes cumulativos deve assim considerar os impactes no ambiente que resultam do 

projeto em associação com a presença de outros projetos (existentes ou previstos e quer em termos 

de proximidade geográfica, quer, possivelmente, em termos temporais), bem como dos projetos 

associados ou complementares. 

 

A análise de impactes cumulativos implica uma perspetiva de abordagem diferente da análise usual 

de impactes ambientais. Assim, em lugar de se dar ênfase ao projeto e analisar os impactes, diretos e 

indiretos, por ele causados, torna-se necessário centrar a análise nas componentes ambientais 

(entendidas como recursos) que são afetadas pelo projeto. 

 

No presente caso, os projetos que se conhecem e que podem ter interferência nos recursos 

analisados são os aproveitamentos hidroagrícolas em exploração na área envolvente, bem como os 

previstos, nomeadamente, a Reabilitação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo e o Sistema Adutor de 

Morgavél (para reforço do abastecimento de água ao Complexo Industrial de Sines). Estes dois 

últimos projetos, considerados como complementares do Sistema Roxo-Sado, serão alvo de estudos 

ambientais específicos, no âmbito dos quais serão identificados e avaliados os respetivos impactes 

ambientais, bem como os impactes cumulativos com o Sistema Roxo-Sado. 

 

A concretização das infraestruturas (adutores, condutas de rega, reservatórios, estações elevatórias, 

entre outras) integradas nos aproveitamentos hidroagrícolas já em exploração no âmbito do EFMA 

induzem uma alteração dos usos atuais do território, sendo cumulativamente responsável pela 

ocupação e seccionamento de áreas afetas a solo rural, cuja importância é reforçada quando se trate 

de áreas com exploração agrícola atual, nomeadamente ao nível da destruição de culturas e 
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benfeitorias (perda de solos de boa qualidade), da estrutura fundiária da propriedade e da viabilidade 

agro-económica das explorações. 

 

Outras afetações, nomeadamente ao nível das condicionantes, resultam primordialmente da afetação 

de áreas pertencentes aos regimes da RAN e REN, Montado de sobro e azinho e de outras áreas de 

maior sensibilidade ambiental, através da realização de escavações e aterros e intervenções nas 

linhas de água e albufeiras afetas ao Domínio Público Hídrico (originando a possível degradação da 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e possível alteração da drenagem 

natural). 

 

Por outro lado, o funcionamento em pleno dos projetos do EFMA permite uma intensificação, pela 

maior disponibilidade de água, do recurso agrícola, permitindo, cumulativamente e em 

complementaridade, reforçar positivamente as redes e os sistemas de aproveitamentos 

hidroagrícolas no desenvolvimento da base económica dos concelhos, com uma influência de nível 

supra regional, quer a montante, quer a jusante do processo produtivo. 

 

No que concerne à qualidade dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, verifica-se 

que os projetos de regadio existentes comportam um risco potencial elevado de contaminação do 

meio hídrico natural por lixiviação de fertilizantes e produtos fitossanitários aplicados nas explorações 

agrícolas. Estas questões têm merecido especial cuidado por parte da EDIA, que tem desenvolvido 

vários estudos modelares com vista à simulação das cargas poluentes lançadas no meio hídrico 

decorrentes da exploração agrícola. Este facto tem contribuído para a minimização dos impactes 

cumulativos dos aproveitamentos hidroagrícolas. 

 

 
8 -  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 

Com vista à minimização e compensação dos impactes negativos e à potenciação dos impactes 

positivos, foi proposto um conjunto de medidas de mitigação 

 

As medidas para a fase de construção foram integradas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da 

empreitada, que constituirá uma das peças de concurso a respeitar pelo empreiteiro. 
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9 -  IMPACTES RESIDUAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se os impactes residuais inerentes à concretização do projeto. Entende-se 

por impacte residual um impacte que não pode ser minimizado ou quando subsiste após a 

implementação de medidas de minimização. 

 

De acordo com a análise realizada nos capítulos precedentes, verifica-se que a maioria dos impactes 

identificados para as fases de construção e exploração são passiveis de minimização, resultando em 

impactes residuais pouco significativos. 

 

No entanto, também se identificaram impactes de difícil minimização derivados da ocupação 

permanente de solos e dos correspondentes usos atuais. Considera-se que apenas será possível 

minimizar a afetação de solos e dos seus usos atuais fora da área de implantação direta das 

infraestruturas previstas, uma vez que a ocupação das áreas afetas às componentes do projeto é 

definitiva. A afetação direta dos espaços ocupados pelas novas infraestruturas e os seus acessos 

origina uma perda irreversível das zonas ocupadas (áreas classificadas como RAN, REN e áreas com 

ocupação agrícola e agro-florestal atual), a qual não pode ser minimizada pela sua reposição nesta 

ou noutra localização, perdendo assim a sua funcionalidade atual e/ou a sua potencial de utilização. 

 

Ainda na fase de construção é expetável que subsistam impactes derivados do aumento dos níveis 

de ruído ou da degradação da qualidade do ar, afetando os indivíduos que habitam ou trabalham nas 

proximidades da obra (essencialmente os produtores agrícolas), que terão de se adaptar face à 

alteração das condições existentes atualmente, ao serem confrontados com alterações da qualidade 

ambiental apreendida ao nível das poeiras (efeito cumulativo da emissão de partículas geradas pela 

circulação de veículos e máquinas em vias não pavimentadas), vibrações e ruído, associadas aos 

trabalhos de obra. Importa ainda mencionar o aumento dos níveis de inquietação associados à 

perturbação dos padrões de mobilidade habitual das populações, gerados pelo aumento do tempo de 

viagem decorrente do maior congestionamento de tráfego durante o período de obras. 

 

Estes impactes são de carácter predominantemente temporário e circunscritos ao período de duração 

dos trabalhos. 
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10 -  PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Atendendo à análise realizada considera-se pertinente a implementação de planos de monitorização 

para os seguintes factores ambientais: Solos e dos Recursos Hídricos. 

 

 

11 -  LACUNAS TÉCNICAS E/OU DE CONHECIMENTO 

 

No desenvolvimento do presente EIA não foram detetadas lacunas técnicas ou de conhecimento 

relevantes que pudessem comprometer o rigor das análises sectoriais efetuadas ou a validade das 

conclusões globais. 

 

Refere-se, no entanto, o facto de algumas entidades consultadas não terem respondido á consulta 

realizada, o que pode conduzir a eventuais omissões ou incorreções no EIA. 

 

 

12 -  CONCLUSÕES 

 

O presente EIA incide sobre o Projeto de Execução do Sistema Roxo-Sado integrante do “Projeto de 

Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de 

Rega” promovido pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

O Sistema Roxo-Sado inclui as seguintes componentes: 

 Circuito hidráulico - que inclui o Reservatório 1, o Adutor Roxo-Sado e respetivos nós de 

derivação e pontos entrega de água, o Reservatório 2, o Sistema Elevatório (por sua vez 

composto pela Estação Elevatória e Conduta Bidirecional) e o Reservatório 3; 

 Bloco de rega de Rio de Moinhos (zonas 1, 2 e 3) e respetivas redes de rega; 

 Rede de drenagem do bloco de rega de Rio de Moinhos; 

 Rede viária; 

 Sistema de telegestão. 
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Este projeto integra-se nas ações previstas no Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva – 

EFMA, o qual, de acordo com o Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro (que revogou os 

Decretos-Leis n.ºs 32/95, de 11 de fevereiro, 33/95, de 11 de fevereiro, e 335/2001, de 24 de 

dezembro e foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 36/2010, de 16 de abril), é considerado de interesse 

nacional (artigo 9.º), tendo como um dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns 

dos solos de maior capacidade agrícola do Alentejo. 

 

Após a análise das várias temáticas ambientais, conclui-se não existirem condicionantes 

consideradas impeditivas ao desenvolvimento do projeto, uma vez que este pelas suas 

características específicas não apresenta, de uma forma geral, impactes ambientais significativos ou 

muito significativos, quer na fase de construção, quer na de exploração, considerando a adoção das 

medidas de mitigação propostas. 

 

Na área em estudo não existem áreas sensíveis, nos termos do Decreto - Lei n.º 69/2000, de 3 de 

maio. As principais servidões e restrições presentes visam: 

 A proteção de solos e de espécies vegetais (Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola 

Nacional; montado de sobro e de azinho, oliveiras, povoamentos florestais percorridos por 

incêndios); 

 A proteção dos recursos hídricos (albufeiras e domínio público hídrico); 

 A proteção de infraestruturas (rodovias; infraestruturas de saneamento e abastecimento e 

vértices geodésicos). 

 

Apesar das restrições impostas, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, cria um regime especial 

às expropriações necessárias à realização do EFMA, onde o projeto em análise se integra, aos bens 

e ao domínio a afetar a este Empreendimento e às ações específicas de execução do projeto. Assim, 

são autorizadas as ações relacionadas com a execução do empreendimento, nomeadamente obras 

hidráulicas, acessos, vias de comunicação, aterros, escavações, entre outras, incluindo nas áreas de 

RAN e REN. 

 

Não obstante, há a ressalvar os seguintes aspetos, tanto de índole positiva, como de negativa: 
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Aspetos positivos: 

 Beneficiação da atividade agrícola na área de estudo, com a potenciação de toda a atividade 

socioeconómica a montante e a jusante do setor agrícola; 

 Melhoria no escoamento natural da água superficial, redução do risco de inundações nas 

áreas mais próximas nas principais linhas de água e diminuição do risco de erosão das 

margens e do leito das linhas de água; 

 Aumento da disponibilidade de água subterrânea em consequência da transferência para o 

uso de água superficial proveniente da albufeira do Roxo e aumento da recarga por infiltração 

dos caudais excedentes da rega; 

 A infraestruturação para rega dos terrenos integrados no bloco implicará uma mais-valia na 

propriedade, tendo em conta que provocará um incremento do preço da terra resultante da 

inserção da parcela no perímetro de rega com previsível disponibilidade de água. Assim, o 

acréscimo da garantia da existência de água, mesmo nos anos anormalmente secos, 

constitui um incentivo à exploração agrícola, e potencia uma reconversão cultural na área a 

beneficiar ou intensificação das culturas regadas existentes. A adoção gradual por parte dos 

produtores de sistemas culturais competitivos terá como consequência o aumento das 

produtividades, do consumo de recursos e fatores de produção, do emprego, dos custos com 

a mão-de-obra e do rendimento dos produtores; esperando-se um aumento do valor 

acrescentado da atividade agrícola na economia local; 

 Conformidade do projeto com as estratégias delineadas nas diferentes escalas de 

planeamento, nomeadamente ao ir ao encontro de uma das grandes estratégias de 

desenvolvimento assumidas pelo Estado Português para a região do Alentejo, tal como 

expresso no PNPOT: 

- “Assumir o papel estratégico da agricultura e apoiar os processos da sua 

transformação no contexto do desenvolvimento programado para a região; 

- Concretizar o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, de forma a valorizar 

todos os potenciais da agricultura de regadio, da agroindústria, do turismo e das 

energias renováveis ”; 

De acordo com o PROTA “O regadio é de facto uma área estratégica de desenvolvimento 

futuro do setor. A região Alentejo verificará nos próximos anos um crescimento da área 

regada em cerca de 126 mil hectares na forma de exploração coletiva, constituindo este 

aumento de área de regadio um enorme desafio à agricultura regional, nomeadamente no 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIA. PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO E RESPETIVO BLOCO 
DE REGA.ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. SISTEMA ROXO-SADO. VOLUME 1 - RESUMO NÃO TÉCNICO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NVIST, Consultores de Engenharia do Ambiente, S.A. 48  
4295_0202.348.017_33A 

sentido da introdução de novas culturas economicamente mais valorizadas e indutoras de 

uma ampliação da fileira agroindustrial regional.”; 

 Conversão de áreas de agricultura extensiva em áreas de agricultura intensiva em solos com 

potencialidade para tal (conversão de áreas de sequeiro em áreas de regadio), originando 

uma paisagem mais produtiva sem deixar de ser sustentável; 

 Inexistência de ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, 

Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio ou Imóvel em Vias de Classificação) 

na área do projeto. 

 

Aspetos negativos: 

 Afetação temporária do nível de bem-estar dos utilizadores da área envolvente (ruído, poeiras 

e mobilidade) resultante das atividades de construção na zona de implantação das 

infraestruturas previstas, na envolvente imediata e nos acessos, embora bastante limitado no 

tempo e no espaço; 

 Afetação temporária do escoamento natural das linhas de água e qualidade da água 

resultante das atividades de construção (limpeza seletiva, reperfilamentos e atravessamentos 

de linhas de água); 

 O excesso de movimentação nos acessos, a abertura de valas para colocação da rede de 

rega, do adutor Roxo-Sado e da Conduta Bidirecional poderão vir a interferir com algumas 

tarefas agrícolas, especialmente se aquela operação tiver lugar em explorações em 

laboração (perda de rendimento nas explorações agrícolas, provocada pela interrupção da 

atividade produtiva na zona das obras); 

 Possível afetação de exemplares de Quercus sp. (fundamentalmente exemplares dispersos); 

 Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea em virtude do aumento das cargas 

poluentes de nutrientes (azoto e fósforo) e produtos fitofarmacêuticos aplicados nas novas 

áreas agrícolas; 

 Risco de alcalização para grande parte dos solos a regar; 

 Forte desorganização espacial em todo o território, atendendo à extensão das obras 

previstas, que se encontrarão distribuídas por toda a área; 

 Existência de quatro ocorrências patrimoniais dentro da área de projeto passíveis de sofrerem 

impactes negativos diretos, designadamente, as ocorrências n.º 2 (Barranco de Rio de 

Moinhos - ponte), n.º 9 (Covanco das Mesas 1 – sítio arqueológico), n.º 10 (Monte do 
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Serralho 1 - sítio arqueológico) e n.º 12 (Vale Verde 1 - sítio arqueológico). Perante os 

resultados obtidos na prospeção sistemática, concluiu-se que existem condicionantes 

patrimoniais que influenciam o normal decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o 

cumprimento das medidas de mitigação específicas preconizadas. 

 Destruição da vegetação natural decorrente da desmatação e limpeza superficial dos terrenos 

na área a ocupar pelas várias infraestruturas, com abrangência dos Habitats 92A0 

(salgueirais) e 91B0 (freixiais) e montado, e criação de descontinuidades (fragmentação) no 

território, essencialmente pela construção das infraestruturas, em especial dos novos acessos 

rodoviários; 

 A intensificação e a conversão para culturas irrigadas irão provocar uma perda de habitat 

para as espécies que atualmente utilizam estes territórios. 

 

Refira-se que os aspetos negativos enumerados ocorrem principalmente na fase de construção (e na 

eventualidade de uma fase de desativação), encontram-se tipicamente associados a empreitadas de 

construção civil e apresentam um carácter predominantemente temporário. 

 

A exceção decorre da própria atividade agrícola que será responsável pela aplicação de nutrientes e 

produtos fitofarmacêuticos nas culturas e que poderão afetar a qualidade da água superficial e 

subterrânea. A adoção de medidas de gestão agrícola sustentável, tanto ambiental como 

economicamente (nomeadamente a utilização regrada de nutrientes, produtos fitofarmacêuticos e de 

água para a rega), irá diminuir significativamente a afluência de cargas poluentes para o meio hídrico. 

Acresce-se ainda que uma quantidade significativa da água utilizada na rega irá infiltrar-se, podendo 

ser filtrada pelas plantas, diminuindo o arrastamento de poluentes para as linhas de água.  

 

As medidas mitigadoras preconizadas permitem minimizar ou compensar adequadamente as 

situações mais impactantes, visando sobretudo a melhoria da integração do Sistema Roxo-Sado na 

paisagem natural e humana; deverão ainda adotar-se boas práticas ambientais na gestão das frentes 

de obra e estaleiros, sendo fundamental a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da 

empreitada, que constituirá uma das peças de concurso a respeitar pelo empreiteiro. 
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m

m

ALBUFEIRA DE

DAROEIRA

N

CARTAS IGeoE

518 519

528 529

538537

538537

LEGENDA:
Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado
Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

Limite de Concelho

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Adutor a construir

Projectos Complementares

Bloco de Rega Ermidas

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1) Bloco de Rega a Reabilitar
(Zona2)

Canal da Barrada Margem Esq. (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção
Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

F Estação de FiltragemDerivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Intervenção na Rede de Drenagem

Troços sujeitos a limpeza
selectiva

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente
a reabilitar

Caminho agrícola a construir

Nós do Circuito Hidráulico

Conduta BidireccionalReservatórios de Regularização
(R1; R2; R3)
Estação Elevatória Rio de Moinhos
(EE)

Troços sujeitos e reperfilamento
da secção

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

03

. . .

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A CMP) (Folha 3/4)

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:25 000

A

Maio 2013



R 3

F

N

F

CARTAS IGeoE

518 519

528 529

538537

LEGENDA:
Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado
Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

Limite de Concelho

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Adutor a construir

Projectos Complementares

Bloco de Rega Ermidas

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1) Bloco de Rega a Reabilitar
(Zona2)

Canal da Barrada Margem Esq. (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção
Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

F Estação de FiltragemDerivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Intervenção na Rede de Drenagem

Troços sujeitos a limpeza
selectiva

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente
a reabilitar

Caminho agrícola a construir

Nós do Circuito Hidráulico

Conduta BidireccionalReservatórios de Regularização
(R1; R2; R3)
Estação Elevatória Rio de Moinhos
(EE)

Troços sujeitos e reperfilamento
da secção

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

03

. . .

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A CMP) (Folha 4/4)

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:25 000

A

Maio 2013
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NÓ DE XACAFRE

CANAL CONDUTOR GERAL

DO ROXO - TROÇO II

CANAL DA BARRADA

MARGEM DIREITA

EE

Qdim = 2.80 m³/s

R 1

CANAL ALIMENTAÇÂO

AO RESERVATÓRIO R I

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529

538

N

LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 1/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional
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EE

Qdim = 2.77 m³/s

R 2

A2
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CARTAS IGeoE

519
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N

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 2/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional
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Qdim = 3.66 m³/s;
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ALBUFEIRA DE

DAROEIRA

EN 261

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529
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N

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 3/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional

CARAPETAL

CAMPILHAS E

ALTO SADO

CANAL DO ALTO SADO

Qdim = 4.20 m³/s
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ALBUFEIRA DE

DAROEIRA

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529

538

N

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 4/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529

538

N

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 5/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional
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R 3

F

F
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CARTAS IGeoE
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. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 6/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS

Nº PROCESSO / REGISTO Nº ARQUIVO CAIXA TÉCNICA Nº ORDEM REVISÃO

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE DATA

FASE

PROJECTO 

CLIENTE

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO - SADO E RESPETIVO

BLOCO DE REGA. SISTEMA ROXO - SADO

PROJECTISTA

CONSULTOR AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO

1:15 000



LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional

F

F

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529

538

N

. . .

04 A

PLANTA GERAL DO PROJETO

(SOBRE A FOTOGRAFIA AÉREA) (Folha 7/8)

Maio 2013

AMBIENTE

ESCALAS
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LEGENDA:

Área de Estudo

Adutor Roxo-Sado Troço 1

Infraestruturas do Sistema Roxo-Sado

Reservatórios de Regularização (R1;
R2; R3)

Rede Primária

Adutor Roxo-Sado Troço 2

F Estação de Filtragem

Limite de Concelho

Estação Elevatória de Rio de Moinhos
(EE)

Derivação com Flange Cega

Rede de Rega

Rede Secundária

Hidrante

Rio de Moinhos (Zona 1)

Bloco de Rega

Rio de Moinhos (Zona 3)

Rio de Moinhos (Zona 2)

Troços sujeitos e reperfilamento da
secção

Intervenção na Rede de Drenagem

Caminho agrícola existente a
beneficiar

Intervenção na Rede Viária

Caminho agrícola existente a
reabilitar

Caminho agrícola a construir

Canais

Infraestruturas Existentes a Manter

Blocos de Rega

Nós do Circuito Hidráulico

Adutor a construir

Projectos Complementares

Infraestruturas do Sistema Morgavél

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona1)

Infraestruturas do Bloco 3 Perímetro do Roxo

Canal da Barrada Margem Esquerda
(a Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Infraestruturas Existentes com Intervenção

Sifão do Monte de S. João (a
Desativar após Construção do
Circuito Hidráulico Roxo-Sado)

Bloco de Rega a Reabilitar (Zona2)

Troços sujeitos a limpeza selectiva

Conduta Bidireccional

518

528

537

CARTAS IGeoE

519

529

538
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