EM
MPRESA DE
D DESEN
NVOLVIME
ENTO E IN
NFRA-ESTTRUTURAS
S DO ALQUEVA, S.A
A.

PRO
OJECTTO DE EXE
ECUÇÃ
ÃO
DO CIRCUITO HIDR
RÁULICO
A REIRA
AMOR
A–CALLIÇOS
S
ESTU
UDO DE
E IMPA
ACTE AMBIEN
NTAL
VOLLUME I – ESTUDO DE IMPACTTE AMB
BIENTAL
L
TOMO III – Resum
mo Não Técnico
T

Março de
e 2010

Projecto de Execução do Cirrcuito Hidráulico Amoreira-Caliçoos
Estudo de Impacte Ambientaal
Volume I - Estudo de Impaccte Ambiental
R
Não Téccnico
Tomo III - Resumo

1 - INT
NTRODUÇ
ÇÃO
O preseente documento constittui o Resum
mo Não Técnico (RNT
T) do Estuddo de Impacte Ambienntal
(EIA) do
d Projecto do Circuitto Hidráulicco Amoreirra-Caliços, nos termoss da legislaação em viggor
(Decretoo-Lei n.º 699/2000, de 3 de Maio alterado
a
e reepublicado pelo Decreeto-Lei n.º 197/2005,
1
d 8
de
de Noveembro, com
m a rectificaação pela Declaração de
d Rectificaçção n.º 2/20006, de 6 dee Janeiro), que
q
estabeleece o regimee jurídico da Avaliaçãoo de Impacte Ambientaal.
O Projeecto encontrra-se em fasse de Projeccto de Execução, sendoo o proponeente a Emprresa de Desenvolvimeento e Infraa-estruturas do Alqueva, S.A. (ED
DIA) e a enntidade licennciadora a Administraç
A
ção
da Regiião Hidrográáfica do Aleentejo (ARH
H Alentejo)).
O Estuddo de Impaccte Ambienntal ocorreu entre Maio
o e Dezembrro de 2009,, tendo sido
o desenvolvido
pelo Coonsórcio forrmado pelaas empresass PROCESL
L, Engenhaaria Hidráullica e Amb
biental, Ldaa. e
GIBB-P
Portugal, Coonsultores de
d Engenhaaria, Gestão e Ambientte S.A., tenddo sido dessenvolvido por
p
uma equuipa de técnnicos das diversas
d
especialidades. O Estudo tem por baase elementos bibliográáficos, infformações cedidas
c
por diversas enntidades pú
úblicas e priivadas e recconhecimen
ntos e levanntamentos de campo efectuados
e
n área em estudo.
na
e
O Circuuito Hidráuulico de Am
moreira-Caliiços integraa-se no conjjunto de infra-estruturras de armaazenamentoo e transporrte de água que fazem parte do Su
ubsistema de
d Rega do A
Ardila, quee é um dos três
t
Subsisteemas que compõem doo Sistema Global
G
de Rega
R
do Em
mpreendimeento de Finss Múltiplos de
Alquevaa (EFMA).

2 - OB
BJECTIVO
OS E JUS
STIFICAÇ
ÇÃO
O Emprreendimentoo de Fins Múltiplos
M
de Alqueva (E
EFMA), ondde se integrra o Projecto
o em estudoo, é
um emppreendimentto de âmbitto nacional que na sua configuraçãão actual tem por objecctivo princiipal
o forneccimento doss volumes de
d água necessários à concretizaçã
c
ão da rega pprevista no Plano
P
de Reega
do Alenntejo.
O subsiistema de Rega
R
do Arddila no qual este Projeccto se enquaadra, visa a beneficiaçãão de cercaa de
28 000 hectares de regadio na margem essquerda do Rio
R Guadiaana, nomeaddamente noss concelhoss de
Moura e Serpa. Estte subsistem
ma tem a suua origem na margem esquerda
e
daa barragem de Pedrógãão e
é compoosto por um
m conjunto de
d adutores com uma extensão
e
tottal de cercaa de 70 quiló
ómetros e oito
o
barragenns, uma dass quais pré-eexistente, a barragem do
d Enxoé.
O circuito é constiituído pela estação
e
elevvatória da Amoreira,
A
u
uma
condutaa elevatóriaa e a barraggem
de Caliçços. O seu funcioname
f
ento caracteriza-se por uma elevaçção entre as barragens da
d Amoreirra e
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Caliços através de uma estação elevatóriaa de pé de barragem
b
coom beneficiaação no perrcurso de ceerca
de 457 hectares
h
(m
monte de Alvarrão). A jusante
j
da barragem
b
d Caliços pproceder-se--á à adução da
de
barragem
m de Pias, do reservattório dos Machados
M
e dos
d blocos de
d Moura ppara a garan
ntir o abasteecimento de
d água a um
ma área totaal de aproxim
madamentee de 12 900 hectares.

3 - LO
OCALIZAÇ
ÇÃO E DE
ESCRIÇÃ
ÃO DO PR
ROJECTO
O
A área de
d implemeentação do Projecto
P
de Execução do
d Circuito Hidráulico Amoreira-C
Caliços abrangerá as freguesias de Santo Agostinho
A
e São João Baptista
B
no concelho dde Moura e a freguesiaa de
Pias no concelho de
d Serpa. Naa Figura 1 é apresentad
do o enquadrramento reggional e adm
ministrativoo da
área de estudo, à esscala 1/50 000.
0
Na Figgura 2 apresenta-se o Prrojecto, com
m a localizaação e identtificação dos vários ellementos doo mesmo.
O circuuito englobaa um conjuunto de infrra-estruturass de armazzenamento e transportee de água que
q
serão paarte integrante do Subssistema do Ardila, quee por sua veez integra o Sistema Global
G
de Reega
do Alquueva.
O circuiito beneficiará mais dee 12 900 hecctares, sendo
o as suas prrincipais carracterísticass as seguintees:
- A estação elevatória
e
prrincipal da Amoreira localizar-sel
-á no pé daa barragem da
d Amoreirra e
e
eleva
a águua desde a cota 125 metros
m
(albu
ufeira da Amoreira)
A
paara a cota 193,75 mettros
(
(albufeira
d Caliços) com
de
c
um cauudal de 8,4 metros
m
cúbiicos por seggundo;
- A estação será
s
equipadda com seis bombas qu
ue bombeiam
m um volum
me de águaa de 1,4 mettros
c
cúbicos
porr segundo, sendo
s
a água elevada a uma altura total de 81 metros e teerá uma potênc de 1 9000 quilovolts. Será tam
cia
mbém equip
pada com um
ma bomba auxiliar co
om capacidaade
p
para
bombeear 0,47 meetros cúbicoos por segun
ndo e que também
t
eleevará a águaa a uma altuura
t
total
de 81 metros.,
m
com
m uma potêência de 500
0 quilovolts;
- O equipameento da estaação será deesenvolvido
o em duas fases.
f
Na prrimeira fasee serão instaalad três gruupos electrrobomba prrincipais e o grupo auuxiliar. Na segunda seerão instaladdos
dos
m três grrupos iguaiss aos princippais instalad
mais
dos na prim
meira;
- A conduta elevatória, entre a estaação elevató
ória da Am
moreira e a bbarragem de
d Caliços terá
t
u desenvoolvimento de
um
d cerca de 6,6
6 quilómeetros e será constituídaa por tubageem de aço com
u diâmetrro de 2 300 mm, sendo que no seu
um
u percurso ocorrem
o
duaas derivaçõees, uma parra o
m
monte
do Alvarrão
A
e ouutra para oss blocos graavíticos de Moura;
M
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- Barragem
B
d Caliços, encontrar-sse-á plenam
de
mente cheiaa (Nível Pleeno de Arm
mazenamentto - NPA) à coota 193,75 e terá uma de
d altura mínima do nívvel da água (Nível mín
nimo de Expplor
ração
- Nm
mE) à cota 190,00.
1
Teráá capacidad
de para arm
mazenar um volume tottal de cerca de
0 hectómeetros cúbicoos sendo que apenas se poderá utillizar um vollume de 0,5
0,8
56 hectómettros
c
cúbicos.
A área
á a inunddar será de 23,7 hectarees. A alturaa máxima daa barragem, medida dessde
t
topo
da barrragem até à sua fundaçção será de 15,25 metrros. A águaa armazenad
da na albufeeira
d Caliços será depoiss transportaada para a albufeira
de
a
dee Pias e paara os bloco
os de rega dos
d
C
Coutos
de Moura
M
e doos Machadoos. Será tam
mbém transpportada águua a partir duma
d
saída da
c
conduta,
atéé os blocos do Alvarrãoo e Moura.
O Circuuito tem com
mo objectivvo transporttar água atrravés de bom
mbagem poor conduta entre
e
as barrragens daa Amoreira e de Caliçoos, através de
d uma estaação elevatóória a consttruir junto à barragem da
Amoreira, que conntribuirá parra fornecer água
á
a cerca de 457 heectares (monnte de Alvaarrão). A paartir
da barraagem de Caaliços será também
t
trannsportada ág
gua para a barragem
b
dde Pias, o reeservatório dos
d
Machaddos, e para os
o blocos dee Moura.
O Projeecto de Exeecução, calcculou o tem
mpo de duraação da obrra, para a coonstrução das
d dieferenntes
estruturras:
• ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
A Obra de construção
c
d estação elevatória
da
e
deverá
d
durarr cerca de deezoito mesees.
O calendáriio para realiização dos trabalhos
t
é o que se seggue:
- Actividade 1 - Preparração e monntagem de Estaleiro
E
(1 mês);
- Actividade 2 - Movim
mentos Gerrais de Terrras, incluinddo preparação da Plataaforma de TraT
balho, dessvio da linhha de água existente, construção
c
de muros dde contençãão e fundaçõões
(3 meses);;
- Actividade 3 - Constrrução Civil incluindo betões
b
de 1ª fase e alvennarias (8 meeses);
- Actividade 4 - Montaagem de Eqquipamentoss electromeccânicos e elléctricos, co
onstrução ciivil
incluindo betões e ouutras estrutuuras de 2ª fasse (3 mesess);
- Actividade 5 - Ensaioos dos Equippamentos e afinação doo ponto de ffuncionameento (0,5 mêês);
- Actividade 6 - Consttrução civill incluindo acabamentos, instalaçção de infraaestruturas das
d
diversas especialidaddes e arranjoos exterioress (2,5 mesess).
• CONDUTA ELEVATÓRIIA
A construçãão da conduuta elevatóriia deverá du
urar cerca de
d vinte messes.
07110rnt
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O calendáriio para realiização dos trabalhos
t
é o que se seggue:
- Actividade 1 - Aprovvisionamento de materiais e confirm
mação das eencomendas (1 mês);
- Actividade 2 - Montaagem do estaleiro (3 meeses);
- Actividade 3 - Trabaalhos de esccavação, daa conduta elevatória
e
e das obras de construçção
civil (12 meses);
m
- Actividade 4 - Fabrrico, ensaioos em fábrica e transpporte tubos em aço, DN
D 2 300 mm
m
(8 meses);;
- Actividade 5 - Ensaioos da conduuta (9 mesess);
- Actividade 6 - Aterroos (10 mesess);
- Actividade 7 - Execuução do cam
minho de serviço
s
e a reposição ddas condiçõ
ões ambienttais
(1 mês);
- Actividade 8 - Desmoontagem doo estaleiro (1
1 mês).
• BARRAGEM
M DE CALIÇOS
A construçãão da Barraagem de Caaliços deveerá durar ceerca de dezaassete mesees, o inicio da
o
obra
deveráá decorrer de preferênciia no mês de
d Novembrro.
O calendáriio para realiização dos trabalhos
t
é o que se seggue:
- Actividade 1 - Preparração e monntagem de estaleiro
e
e accessos à obrra (2 meses);
- Actividade 2 - Proggrama para aferição das características dos materiais de construçção
(3 meses);;
- Actividade 3 - Preparração e caraacterização das
d manchaas de emprésstimo (4 meeses);
- Actividade 4 - Aterroos experimentais (2 meses);
- Actividade 5 - Desvioo provisórioo (4 meses);;
- Actividade 6 - Constrrução do corpo da barraagem (7,5 meses);
m
- Actividade 7 - Instrum
mentação (77 meses);
- Actividade 8 - Torress de tomadaa de água e passadiços
p
d acesso (22 meses + 2,5
de
2 meses);
- Actividade 9 - Descarrga de funddo (3 meses + 2 meses);;
- Actividade 10 - Descarregador de
d cheias (5 meses);
- Actividade 11 - Coroamento (4 meses);
m
- Actividade 12 - Installações elécttricas e ilum
minação (3 meses);
m
07110rnt
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- Actividade 13 - Desm
matação (5 meses
m
+ 3 meses);
m
- Actividade 14 - Reccuperação paisagística
p
e ambientaal da barraggem e áreaas envolvenntes
(3,5 mesess);
- Actividade 15 - Entraada em servviço e primeeiro enchimeento (1 mêss);
- Actividade 16 - Acabbamentos finnais da barrragem e desm
montagem ddo estaleiro
o (2 meses).
Os respectivos cronnogramas appresentam-sse nas págin
nas seguintees.

4 - CA
ARACTER
RIZAÇÃO
O DOS ASP
SPECTOS
S AMBIEN
NTAIS NA
A ÁREA
O objecctivo da carracterizaçãoo da situaçãoo actual e da
d evoluçãoo prevista daa mesma, caso o Projeecto
não se concretiza, é a obtençção de umaa base de in
nformação adequada à avaliação dos impacctes
ambienttais geradoss pelo Projeecto. A escaala de trabalho considerrada para a generalidad
de dos factoores
ambienttais foi a esscala 1/25 000, sendo a área de estudo a definnida pela árrea de influência de toddas
as infra-estruturas do projectoo e a sua envvolvente dirrecta até um
ma distânciaa de 200 meetros. Seguidamente apresentama
-se os temass focados:
• A NÍVEL BIOFÍSICO
- Clima;
- Solos e Usos
U
do Soloo;
- Recursos Hídricos Suuperficiais e Subterrân
neos;
- Geologia,, Geomorfoologia e Geootecnia;
- Ecologia;;
- Paisagem
m;
- Ordenamento do Terrritório e Coondicionantes;
- Ambientee Sonoro;
- Qualidadee do Ar.
• A NÍVEL SOCIOECON
NÓMICO
- Socioeconnomia;
- Patrimóniio Históricoo e Cultural..
A caraccterização daa área de esstudo envolvveu um con
njunto diverrsificado de dados de base e inform
mações existentes em
m vários organismos e entidades
e
reesponsáveiss pela sua ddisponibilizaação. Tambbém
foram desenvolvido
d
os estudos e trabalhos de campo que
q contribuuíram para a caracterizaação da florra e
fauna teerrestre, connfirmação da
d ocupação do solo, caaracterização dos níveiss de ruído e levantamennto
do patriimónio históórico e cultuural.
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Estação Elevatória da Amoreira - Programa de Trabalhos
ACTIVIDADE

1

2

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

(1)

PREPARAÇÃO E MONTAGEM DE ESTALEIRO
MOVIMENTOS GERAIS DE TERRAS, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA
PLATAFORMA DE TRABALHO, DESVIO DA LINHA DE ÁGUA EXISTENTE,
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE DE CONTENÇÃO E FUNDAÇÕES

(3)

CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO BETÕES DE 1ª FASE E ALVENARIAS

(8)

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS E ELÉCTRICOS,
CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO BETÕES E OUTRAS ESTRUTURAS DE 2ª
FASE
ENSAIOS DOS EQUIPAMENTOS E AFINAÇÃO DO PONTO DE

(3)

(0,5)

CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO ACABAMENTOS, INSTALAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E ARRANJOS
EXTERIORES

(2,5)

Actividade contínua
Prazo de execução previsto (meses)

(n)
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Conduta Elevatória Amoreira-Caliços - Programa de Trabalhos
ACTIVIDADE

APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS E CONFIRMAÇÃO DAS
ENCOMENDAS
MONTAGEM DO ESTALEIRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MÊS
10 11

13

14

15

16

17

18

19

20

(1)

(3)

TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, DA CONDUTA ELEVATÓRIA E DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

(12)

FABRICO, ENSAIOS EM FÁBRICA E TRANSPORTE TUBOS EM AÇO, DN
2 300 MM

(8)

(9)

ENSAIOS DA CONDUTA

(10)

ATERROS
EXECUÇÃO DO CAMINHO DE SERVIÇO E A REPOSIÇÃO DAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS

(1)

DESMONTAGEM DO ESTALEIRO

(1)

Actividade contínua
Prazo de execução previsto (meses)

(n)
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ACTIVIDADE
ESTALEIRO E ACESSOS

1
ANO
11
12
MÊS

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3
2

1

3

(2)
(3)

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR

(4)

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS DE EMPRÉSTIMO

(2)

ATERROS EXPERIMENTAIS
DESVIO PROVISÓRIO

(4)

BARRAGEM

(7.5)

INSTRUMENTAÇÃO

(7)
(2)

TORRES DE TOMADAS DE ÁGUA E PASSADIÇOS DE ACESSO
DESCARGA FUNDO

(2.5)
(2)

(3)

DESCARREGADOR DE CHEIAS

(5)

COROAMENTO

(4)

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E ILUMINAÇÃO

(3)

DESMATAÇÃO

(5)

(3)

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL DA BARRAGEM
E ÁREAS ENVOLVENTES

(3.5)

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

(16)
(2)

ENSAIOS DE RECEPÇÃO
ENTRADA EM SERVIÇO

1º enchimento

ACABAMENTOS FINAIS E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO

(2)

Actividade contínua
Actividade descontínua
(n) Prazo de execução previsto (meses)
Datas vinculativas

07110rnt_cr
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A caraccterização do
d estado actual
a
do am
mbiente da área de esstudo, que eem seguidaa se apresennta,
constituui uma situaação de basee dos difereentes descrittores ambieentais, detalhhados no Relatório
R
Sínntese do EIIA.
Assim, no que resppeita ao clim
ma, a área de
d estudo in
nsere-se num
ma região m
marcadamen
nte continenntal,
com reggisto de um Verão quennte e seco, com
c
valores de temperratura máxim
ma muito elevados e com
ventos de
d rajada mais
m intensa,, resultandoo por vezes em níveis elevados
e
dee água perdiida pelas plantas. O Inverno
I
caraacteriza-se por ser frioo e moderad
damente húúmido, com
mo é próprio
o de um cliima
Mediterrrânico. A região apresenta ainda elevada
e
inso
olação e evaaporação, nnomeadamen
nte entre Abbril
e Setem
mbro, baixoss níveis de humidade no
n ar e venttos fracos a moderados, com pred
dominância do
quadrannte de oeste..
Relativaamente aos usos do sollo, pode-se afirmar quee domina o olival de reegadio com mais de meetade da árrea, seguidoo do olival de sequeiroo e das cultu
uras anuais de sequeiroo. As restan
ntes classes de
ocupaçãão representtam pouco mais
m de 5 por
p cento daa área. Existte também uuma presen
nça de azinhheiras disppersas, assocciadas a olivval de regaddio e a cultu
ura anual dee sequeiro, nno entanto com
c
densidaade
baixa, nunca
n
ultrappassando as 3 árvores por
p hectare.
Em term
mos de recu
ursos hídriccos superficciais, o projjecto desenvvolve-se naa bacia hidro
ográfica do rio
Guadianna, sendo o barranco de
d Caliços a principal liinha de águua onde haveerá interven
nção. Este barb
ranco teem um regiime de escooamento esssencialmen
nte torrenciaal com umaa grande vaariabilidade de
ano parra ano e no próprio anno, que é caaracterístico
o da região do Guadianna. As cheias no local de
intervennção são de curta duraçção, com cauudais relativ
vamente eleevados.
As restaantes linhass de água iddentificadas na zona dee estudo aprresentam caaracterísticaas semelhanntes
ao barraanco de Calliços, verificcando-se quue estas têm
m por normaa geral intervvenção hum
mana devidaa às
práticass agrícolas praticadas
p
n zona.
na
Praticam
mente todoss os usos da
d água, e fontes
f
de poluição ideentificados nna zona em
m estudo esstão
relacionnados com a actividadee agrícola.
No casoo das águass subterrân
neas, a área de estudo lo
ocaliza-se numa
n
zona cconstituída essencialmente, por granitos
g
quee originam formações
f
c
com
pouca aptidão
a
paraa as águas ssubterrâneass.
Com baase nos elem
mentos dispponíveis, as massas de água da árrea em estuudo são imp
próprias parra a
produçãão de água para
p
consum
mo humanoo e para regaa devido à presença
p
dee concentraçções signifiicativas dee cloretos.
Em term
mos de geollogia, geom
morfologia e geotecnia
a a região apresenta
a
diiferentes tip
pos geológiccos
(rochas e areias com
mo: aluviõees, coluviões, “Calcário
os de Mouraa e Arrancaddas”, arenittos e granitoos).
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O locall de implanntação das obras
o
caracteriza-se po
or uma actiividade sísm
mica elevad
da. Segundoo o
Regulam
mento de Seegurança e Acção paraa Estruturas de Edifícioos e Pontes,, a área em estudo encoontra-se naa segunda de
d maior riscco sísmico no
n país.
Na áreaa abrangidaa pelas obraas não são conhecidoss monumentos geológiicos e/ou fo
ormações com
especiall interesse do
d ponto de vista conseervacionistaa.
Os soloos predominnantes na árrea de estuddo contêm bastante
b
arggila e calcárrio. Refere-sse ainda quue a
área em
m estudo tem
m solos com
m risco de eroosão baixa, representanndo cerca de 90,7 por cento.
c
Relativaamente à coomponente ecológica, a área de estudo
e
não coincide coom áreas cllassificadas ou
com intteresse consservacionistta, sendo doominada a nível
n
de habbitats por cuulturas agríícolas de regadio (maais de 70 porr cento) e seequeiro (25 por cento),, com muitoo baixa reprresentatividaade de vegeetação ribeeirinha.
Do pontto de vista florístico, a zona não se caracteriiza por apreesentar grannde riqueza. Das espéccies
dadas como
c
de occorrência pootencial ouu confirmad
da, apenas um
u salgueiro (Salix sa
alvifolia Brrot.
subsp. australis
a
Frranco) está incluída noo Anexo II - espécies vegetais
v
de interesse comunitário do
Decretoo-Lei n.º 1400/99, de 24 de Abril. Esta
E espécie ocorre na área
á de estuddo mas não figura na área
á
de intervvenção.
Consideerando o a fauna,
f
foram
m inventariiados como de ocorrênncia prováveel anfíbios, répteis, avees e
mamíferos, sendo que na áreea ocorrem espécies com
c
interesse conservaacionista, nomeadame
n
ente
alguns morcegos
m
e aves associiadas a habiitats agrícollas como a abetarda,
a
o sisão ou o alcaravão.
a
No patrrimónio hiistórico-culltural os trrabalhos de campo perrmitiram ainnda detectaar 3 elemenntos
anteriorrmente descconhecidos. Dos achados encontraados destacaam escassoss fragmento
os de cerâm
mica
da épocca romana, mas
m a sua presença
p
esccassa e disp
persa não permitiu deffinir uma mancha
m
de cooncentraçãão na zona.
A paisaagem desta área é caraccterizada poor ser contín
nua e de carrácter rural com elevad
do valor, baaixa
densidaade de ocupaação humanna, várias dee formas, teexturas e cores. No seuu conjunto trrata-se de uma
u
paisagem
m com grannde expresssão a nível das visibilid
dades, podeendo mesmoo consideráá-la de panoorâmica, appresentandoo um variaddo sistema de
d vistas e alguns
a
pontoos de vista ddominantes sobre as áreas
envolveentes.
Em relaação ao ord
denamento do territórrio, a área de
d estudo é regulamenntada, ao nív
vel municippal,
pelos Pllanos Directores Municcipais dos concelhos
c
dee Moura e de
d Serpa, esstando abran
ngidas as cllasses de ordenament
o
to corresponndentes a Espaços
E
Agrrícolas, Esppaços com P
Pastoreio, Espaços
E
Culltu-
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rais e Naturais.
N
As categorias com maior representattividade dizzem respeitoo aos Espaços Agrícolaas e
com Passtoreio, os quais
q
abranggem cerca de
d 99 por ceento da áreaa em estudo.
Relativaamente às servidões
s
e restrições de utilidad
de pública, destacam aas áreas afecctas à Reserrva
Agrícola Nacionall e à Reserrva Ecológiica Nacionaal. Ademaiss, a área estudo é atrravessada pela
p
Estrada Nacional EN
E 386 e peela estrada municipal
m
EM
E 1033, que
q têm umaa servidão rodoviária
r
q
que
estabeleece o espaço canal desstas vias dee comunicaçção. Tambéém estão sujjeitas a serv
vidão, as duuas
linhas de
d distribuiçção de energgia eléctricaa, uma de baixa
b
tensãoo e outra dee alta tensão
o, presentes na
área de estudo. Acrrescentar ainnda que a nível
n
do dom
mínio hídricco foram ideentificadas diversas
d
linhhas
de águaa.
Em term
mos socioecconómicos, a área em estudo estáá numa regiãão eminenteemente ruraal, com baixxos
índices de desenvoolvimento económico,
e
com baixaas densidaddes populaccionais, env
velhecida e na
qual a população
p
e a diminnuir. Existe alta taxa dee analfabetiismo e baixxa taxa de actividade
está
a
económica..
No que respeita aoo ruído, as característic
c
cas da área de estudo também
t
conntribuem paara a definiçção
de um ambiente
a
soonoro típicoo de meios rurais, apen
nas condicioonado pelo ruído gerad
do pelo tráfeego
rodoviáário, sendo que
q os locais com os ínndices de ruíído mais eleevados, se limitam às im
mediações das
d
vias de comunicaçãão existentees. Destaca--se ainda qu
ue não existtem receptoores sensíveeis nas imeddiações doo local de im
mplantação da estaçãoo elevatória,, que é o únnico elemennto do projecto que irrá a
emitir ruuído na fasee de exploraação.
A área de
d estudo possui
p
uma boa
b qualidaade do ar, associada a bons níveiis de Índicee de Qualidaade
do Ar da
d Zona do Alentejo Innterior. Devvido à ausên
ncia de fonttes relevanttes de poluição industrrial,
assim como de áreeas urbanas que represeentem focoss significatiivos de poluuição atmossférica, a foonte
poluentee mais relevvante é o trráfego rodovviário, nom
meadamente,, o tráfego ppesado que circula no Itinerário Principal IP
P 8 e na Estrada Nacionnal EN 255.

5 - PR
RINCIPAIIS EFEIT
TOS SOBR
RE O AMB
MBIENTE E RESPE
ECTIVAS
S MEDIDA
AS
DE
E MINIMIIZAÇÃO
O projeecto desenvolver-se-á em
e áreas coom marcadaa utilizaçãoo agrícola. N
Na fase fin
nal do projeecto
prevê-see a implemeentação de um projectoo de recupeeração e integração paiisagística asssim como um
u
projectoo de recuperração biofíssica, com o objectivo de
d melhorarr as condiçõões anteriorres ao comeeço
da consttrução.
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Existem
m efeitos neegativos principalmentee durante a fase de coonstrução, ssendo na maior
m
parte dos
d
casos effeitos tempoorários e loocalizados. Já
J durante a exploraçãoo haverá im
mpactes positivos, nom
meadamentee os relacionnados com a presença de uma nov
va massa dee água.
Com o objectivo de
d incorporaar a componnente ambieental em toddas as fasess do processso, realizouu-se
uma ideentificação de
d medidas de minimizzação de modo
m
a preveenir desde qque possível, a ocorrênncia
de efeitoos adversoss do circuitoo sobre o am
mbiente, pottenciando sempre que possível os efeitos possitivos do mesmo.
m
No clim
ma, na fase de construçção não se prevêem
p
im
mpactes, senndo que durante a fase de exploraçção
serão viisíveis pelo aumento dee disponibillidade de ág
gua numa árrea onde estta não existiia, induzinddo a
uma maaior taxa de evaporaçãoo da água e aumento do
d teor de huumidade relativa do arr, ainda quee de
forma muito
m
localizzada. Este aumento
a
pooderá provoccar o aumennto de nebliinas e nevoeeiros matinaais,
podendoo ainda inffluenciar um
ma ligeira diminuição
o da temperratura médiia diária. Considera-se
C
e o
impactee directo possitivo e, pella reduzida área de inun
ndação de água,
á
de maagnitude red
duzida e pouuco
significaativo.
No que refere aos solos
s
e usoss do solo, na
n fase de co
onstrução, perspectivam
p
m-se impacctes como coonsequênccia da maioor exposiçãoo aos agenttes erosivoss corresponndendo as ááreas a afectar a olivaiis e
zonas agrícolas.
a
N geral, oss impactes no
No
n solo são
o negativos e, devido ao volume de escavaçção
assim coomo à qualiidade agrícoola considerram-se perm
manentes e significativo
s
os. Na fase de exploraçção
os princcipais impacctes referem
m-se, à ocuppação e perd
da de solos com
c
interessse do ponto
o de vista aggrícola pelo enchimeento da albuufeira de Caliços,
C
o que
q supõe um
u impactee negativo, directo, loccal,
permaneente e irreversível, embbora de maggnitude redu
uzida pela pequena
p
áreea a afectar.
Em term
mos de recu
ursos hídriccos superficiais, foram
m identificaddos diversos impactes, resultantess da
execuçãão e exploraação do circcuito hidráuulico de Am
moreira-Caliçços sobre os recursos hídricos
h
supperficiais, de entre oss quais o mais
m importaante será a presença da
d albufeiraa de Caliços que terá um
u
impactee permanentte a montannte e a jusannte da mesm
ma, e ainda na
n qualidadde da água armazenada
a
a na
albufeirra. Apesar disto,
d
deviddo ao reduzzido volumee da albufeeira, consideraram-se estes
e
impacctes
negativoos, pouco siignificativos e de magnnitude reduzzida.
A nível da fase da construção,
c
os impactees identificaados são mittigáveis e teemporários.
A nível do ecossistema e da qualidade
q
d água dev
da
verá haver uma
u
mudançça associad
da à criação de
uma maassa de águaa com bastaante parada, nomeadam
mente no quee concerne aao fósforo e à clorofila-a.
Relativaamente aos recursos hídricos
h
sub
bterrâneos, durante a fase
f
de consstrução haveerá regulariização e coompactaçãoo dos terrenoos ocupadoos, alterando
o as condiçõões de escoamento, e, diminuição da
área de infiltração dos aquíferros locais. Estes
E
impacctes, emboraa negativos, certos e im
mediatos, coon07110rnt
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figuram
m-se como reeversíveis, localizados e temporárrios, pois nãão se perspeectivam varriações signnificativas na
n taxa de infiltração,
i
r
resultando
p
pouco
significativos e de
d magnitudde reduzidaa.
Na fase de exploraação a preseença da condduta não se considera significativa
s
a, pois a áreea compactaada
da faixaa de implanttação, relatiivamente à área
á total daa formação aquífera exxistente, é muito
m
reduziida.
A explooração do projecto
p
proovocará imppactes posittivos e signnificativos, uma vez qu
ue a massa de
água quue constitui a albufeiraa contribuirrá para a reecarga locall dos recurssos hídricoss subterrâneeos
numa árrea com redduzida proddutividade aquífera,
a
dirrectos, de magnitude
m
m
moderada, uma
u
vez que o
tamanhoo da albufeiira é reduziddo, e permaanentes e dee médio a loongo prazo.
Em term
mos de geoologia, geom
morfologia e geotecniia, na fase de construçção, os prin
ncipais efeiitos
negativoos resultarãão da installação e opeeração dos estaleiros,
e
d movimentação de máquinas,
da
m
d
dos
trabalhoos de abertuura de novvos acessos.. Estes imp
pactes consiideram-se ttemporárioss, enquanto os
efeitos negativos resultantes
r
d ocupaçãão e imperm
da
meabilizaçãoo das form
mações geoló
ógicas com
m as
diversass componenntes do circuuito hidráuliico, serão permanentes
p
s.
A nível da componnente ecológgica, na fasse de constrrução os habbitats princiipais que so
ofrerão imppactes negaativos, apreesentam baiixa importâância ecológ
gica. Estes impactes sserão tempo
orários, até ao
final daa construçãoo ao estar reelacionadas com destru
uição do cooberto vegettal, no entan
nto, devido ao
escasso interessa da área serãoo pouco signnificativos e minimizávveis.
Em term
mos de faunna, nos anim
mais terrestrres estão preevistos efeittos negativoos temporárrios, decorrentes da perturbação
p
causada peelas actividaades de con
nstrução, desstacando-see os estaleirros e a circuulação de maquinaria
m
e viaturas, bem como a destruiçãão de habitaats pela afecctação temp
porária ou perp
manentee de áreas pelos
p
vários elementos do Projecto
o.
Durantee a exploraçção, os prinncipais impaactes (positiivos e negattivos) relacionam-se co
om a presennça
da novaa massa de água
á
corresppondente à albufeira dee Caliços.
No refeerente ao paatrimónio histórico-c
h
ultural, a fase
f
de connstrução é cconsiderada a que prodduz
mais im
mpactes, uma vez que innclui um coonjunto de in
ntervençõess e obras quue poderão gerar
g
impacctes
negativoos. Na áreaa do projecto, não se enncontraram elementos patrimoniaais classificaados, pelo que
q
também
m não há áreeas de protecção. A úniica ocorrênccia situada a menos de 50 metros de uma unidade de prrojecto e suusceptível de
d sofrer im
mpactes indiirectos decoorrentes da pproximidad
de de frente de
obra coorresponde ao Monte dos
d Coteis 2. Os restaantes sítios identificaddos não são
o directameente
afectadoos, sendo im
mprovável a sua afectaçção.
Com o objectivo de
d prevenir impactes negativos so
obre sítios arqueológico
a
os e sobre eventual
e
paatrimónio arqueológic
a
co que venhha a ser ideentificado no
n decorrer dos trabalhhos, será feito o acomppa07110rnt
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nhamennto arqueolóógico nos loocais previsttos para a in
nstalação dee estaleiros, instalaçõess sociais, coonstituição escombreirras, acessoss e frentes de
d obra, asssim como aos
a demais trabalhos de
d movimenntações de terras, de forma
f
a podder identificcar e respon
nder em tem
mpo útil a qqualquer oco
orrência quue o
justifiquue.
Os impaactes sobre a paisagem
m não são appenas os im
mpactes visuuais decorrenntes da pressença físicaa do
circuito hidráulico,, reflectindoo-se igualmeente na estrrutura e na dinâmica
d
daa paisagem. O projecto irá
provocaar alteraçõess no resultaado visual da
d paisagem
m, decorrentee quer das aacções previstas durantte a
fase de construção,, quer da prresença dos diversos eq
quipamentoos e infra-esstruturas, du
urante a expploração doo circuito hidráulico
h
em estudo que
q se consiideram impactes negattivos e sign
nificativos. Na
fase finnal de concllusão das obras, e iníccio da fase de exploraçção, serão llevadas a cabo acções de
recuperaação das árreas interveencionadas. Tendo em conta o Plano de Reccuperação Paisagística
P
do
Projectoo, os efeitoss que se farãão sentir naa fase de exp
ploração seerão positivoos, permaneentes e signnificativos.
Em relaação ao ord
denamento do territóório, a realiização do presente
p
proojecto contrribui de forrma
positivaa e muito siggnificativa para
p a conccretização dos
d objectivoos do Progrrama Nacion
nal da Políttica
do Ordeenamento do Territórioo no que dizz respeito ao
o Empreenddimento de Fins Múltip
plos de Alquueva. Em qualquer caaso, prevê-sse a afectaçção de áreass de Reservva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional,
N
appesar da afeectação consstituir um im
mpacte negaativo do proojecto sobree os objectivvos
a que see destina a instituição
i
d referidaas condicion
das
nantes, devee ser considderado o faccto de prevaalecer sobrre os docum
mentos que regulamenta
r
am tais con
ndicionantess, o regime geral das ex
xpropriaçõees à
naturezaa e especifiicidades do Empreendiimento de Fins
F Múltipplos do Alquueva, segun
ndo o qual são
s
autorizaadas as intervenções prrevistas no presente prrojecto, inclluindo o corrte ou arran
nque de exeemplares arbóreos
a
de espécies leggalmente prrotegidas.
De umaa forma geral os impacctes geradoss pela impleementação e exploraçãão do projeccto em anállise
sobre oss agrossisteemas são pouco signifficativos, deestacando-see alguma peerda ao nível da estrutura
das parccelas rurais,, devido à expropriaçã
e
o das áreas a afectar, sobretudo
s
com a criaçãão da albufeeira
de caliçços, mas tam
mbém resulttantes das coondicionanttes associaddas às faixass de servidãão.
Em term
mos socioecconómicos, os impactees resultantees da fase de
d construçãão do projeccto em anállise
resultam
m, por um lado,
l
em im
mpactes possitivos, asso
ociados à opportunidadee de criação
o de postos de
trabalhoo. E por ouutro, em im
mpactes negativos asso
ociados s àss situações de incomodidade geraada
pelas obbras, para as populaçõees locais. Na
N fase de ex
xploração, os
o impactess expectáveiis serão possitivos, maas dependerão do aprovveitamento que seja daado, pelos principais
p
aggentes da reegião, às opportunidadees de negóccio que o proojecto podeerá criar, sob
bretudo no sector prim
mário.
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No que respeita aoo ruído, as características da áreaa de estudo contribuem
m para a deefinição de um
u
ambien
nte sonoro típico
t
de meeios rurais. Na fase de construçãoo os impactees identificaados são negativos, criados pelaa incomodiddade originaada pelo ru
uído causaddo pelos traabalhos asso
ociados a esta
e
fase. Coontudo, daddo o caráctter sazonal associado à ocupaçãoo das habitaações identificadas com
mo
receptorres sensíveiis, caracterizzaram-se esstes impactees como pouuco significativos.
Durantee a fase de exploraçãoo, a única foonte de ruíd
do existentee, associadaa ao projecto em análiise,
será a estação
e
elevvatória prinncipal da Am
moreira. Co
ontudo, devvido à distâância a que se encontraa o
mais próóximo recepptor sensíveel, considerra-se que o ruído
r
não se fará sentirr junto destte ou de outtros
receptorres.
A área de estudo possui umaa boa qualiidade do ar.
a Durante a fase de construção,, os princippais
impactees resultam da emissão de poeiras e partículass para a atm
mosfera. Em
m geral, os im
mpactes ressultantes destas
d
acçõees são negaativos, directos, tempo
orários e reeversíveis, dde magnitu
ude reduzidaa a
moderadda e significativos, pella afectaçãoo directa de duas herdaades situadaas na proxim
midade da área
á
onde deecorrem as acções de construção e nas frenttes de obra e na envollvente dos estaleiros, nos
n
períodos mais secoos e mais veentosos, senndo que na fase
f
de explloração não se perspecttiva a ocorrrência de quaisquer
q
im
mpactes do projecto
p
na qualidade do
d ar.
Por fim
m, importa ainda
a
fazer referência aos
a efeitos decorrentess da desacttivação do Projecto que,
q
Tendo em
e conta quue o tempo de vida da barragem
b
de
d Caliços see estima em
m várias déccadas, a idenntificação e avaliaçãoo dos seus impactes
i
naa fase de deesactivação tem grandees incertezaas. Os cenárrios
d desactivação passam
m pelo abaandono ou pela remoçção das infframais prrováveis paara a fase de
estruturras que com
mpõem o circcuito hidráuulico de Am
moreira-Caliçços.

6 - ME
EDIDAS DE
D MINIM
IMIZAÇÃ
ÃO
Para um
m correcto desenvolvim
d
mento e conncretização do Projectoo, em termoos do seu enquadramen
e
nto
ambienttal, será exxecutado um
m conjunto de acções de controloo, acompanhamento e avaliação dos
d
seus efeeitos, antes e durante a construção,, bem como
o durante o período
p
de eexploração..
A selecçção das medidas para a fase de coonstrução, teeve em connsideração o elenco de medidas recomendaddas pela Agência Portuuguesa do Ambiente
A
(A
APA), no doocumento “Medidas dee Minimizaçção
Gerais da
d Fase de Construçãoo”.
Foi já desenvolvid
d
o um Sistem
ma de Gestão Ambiental (SGA), para a emppreitada de Construção
C
do
Circuitoo Hidráulicoo Amoreiraa-Caliços noo que se en
ncontram veertidas as prrincipais medidas e recomendaçções ambienntais a asseggurar na fasee de constru
ução.
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As meddidas previsstas referem
m a múltipllos aspectos, desde coontrolo de efluentes a protecção do
coberto vegetal, asssim como taambém se prevê
p
o registo e salvagguarda das oocorrências patrimoniais.
Adicionnalmente esttão previstoos projectoss como o dee recuperaçãão biofísica ou o de integração paiisagística, que têm por objectivo a melhor inntegração do
o projecto na
n área.

7 - MO
ONITORIIZAÇÃO
Em resuultado da avaliação
a
doos impactess ambientaiss associadoos à implem
mentação e exploração do
projectoo, foram ideentificados programas de monitorrização para os recursos hídricos superficiaiis e
subterrââneos, de foorma a actuaalizar a infoormação base, validar as
a prospectivas e aindaa avaliar a efie
cácia daas medidas mitigadoraas propostaas e eventuaais alterações onde sãoo definidoss os princippais
objectivvos e acçõess a implemeentar no âm
mbito do neccessário acompanhamennto ambienttal da explooração do projecto
p
em
m estudo.

8 - CO
ONSIDER
RAÇÕES FINAIS
F
A manuutenção da situação
s
acttual, sem o Projecto, desperdiça
d
a possibilidaade de utiliizar um potencial signnificativo água
á
para desenvolver
d
r actividadees agrícolas. A isto nãão são assocciáveis efeiitos
negativoos importanntes sobre a situação acctualmente existente,
e
peelo que a coonstrução do
o projecto terá
t
naturalm
mente reflexxos sócio-eeconómicos muito imp
portantes, quue se traduzem no dessenvolvimennto
de umaa vasta regiião do Baixxo Alentejoo interior, promovendo
p
o a agriculttura e outras actividaddes
como a indústria, o comércio e serviços.
Das anáálises e das avaliações efectuadas nos estudo
os, destaca o facto de nnão ser prev
visível a occorrência de
d qualquerr efeito neggativo sobree o ambientte cuja impportância poossa, de alg
guma maneiira,
colocar em questãoo a viabiliddade ambienntal do Projjecto. Os effeitos negattivos que po
oderão ocorrrer
serão attenuados peela implemeentação das medidas ad
dequadas; em
m qualquer caso haverrá ainda alguuns
efeitos negativos
n
siignificativos em algunss descritoress, como podderá ser o caaso da paisaagem.
Dos imppactes negaativos identiificados, oss mais impo
ortantes cenntram-se, sobretudo, naa fase de coonstrução, reflectindor
-se ao nível de diversos descritorees, sendo quue a maior pparte dos meesmos desapparecerá durante
d
a fase
f
de exploração ou na sequência da aplicação de pprojectos co
omplementaares
associaddos.
Uma veez, que a árrea de inserrção do proj
ojecto revelo
ou-se de baaixo valor eecológico, não
n tendo sido
identificcada a ocorrrência de habitats
h
natturais, os im
mpactes associados nãão se poderrão consideerar
como siignificativoss nesta vertente.
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Para aléém do empprego geraddo indirectamente pelaa dinamizaçção das actiividades ag
grícolas, desstacam-se a dinamizaação e a criaação de indúústrias de trransformaçãão dos proddutos agríco
olas, de proddução de materiais, equipament
e
tos e maquiinaria, de produção
p
dee produtos químicos, entre
e
outross, e
também
m as actividdades relacioonadas com
m a comercialização doos produtoss agrícolas e dos equippamentos e produtos de apoio à agriculturaa. A prestaçção de servviços tambéém é uma das
d actividaddes
que se espera vennha a registtar um incrremento sig
gnificativo tanto
t
mais que assum
mem um paapel
importaante na moodernização dos proceedimentos, e assim naa melhoria da compeetitividade das
d
empresaas.
O patrim
mónio históórico e cultuural será allvo de acom
mpanhamennto arqueolóógico na fasse de obra, de
forma a poder resoolver, caso ocorra,
o
quallquer situaçção mais deelicada do pponto de vissta arqueolóógico. Nesste enquadrramento, em
mbora se juustifiquem algumas prreocupaçõess ambientaiis, estas serrão
francam
mente minim
mizadas pelaa adopção das
d medidass de minimizzação identtificadas e propostas
p
neeste
estudo e pela implementaçãoo do Sistem
ma de Gestãão Ambienttal, em fasee de Obra e proposto no
Tomo I do Volumee II, do pressente trabalhho, assim como a impllementação dos Prograamas de Moonitorizaçãão Ambiental propostoos nas vertenntes identifficadas, tal como
c
previisto no estudo de impaacte
ambienttal.
Nos resstantes desccritores anaalisados, forram identifiicados diveersos impacctes negativ
vos e positivvos
associaddos às diverrsas fases do
d Projecto,, sem a suaa significânccia mereça qualquer esspecial ênfaase.
Assim, e em resum
mo, pode coonsiderar-see que o Projjecto apreseenta uma im
mportância reconhecidda e
que nãoo provoca im
mpactes neggativos quee levem a novas
n
preocuupações e qque justifiqu
uem eventuualmente que
q não se desenvolva
d
o Circuito Hidráulico
H
Amoreira-C
A
Caliços.
Deste modo,
m
entennde-se que o Projecto do Circuito
o Hidráulico de Amorreira-Caliços se apreseenta
viável sob
s o pontoo de vista ambiental,
a
d
desde
que o seu desennvolvimentoo seja acom
mpanhado pelo
p
conjuntoo das medidas preconiizadas para atenuação dos efeitoss negativos e valorizaçção dos efeiitos
positivoos, controlanndo e avaliaando paraleelamente, attravés dos planos
p
definnidos, aquelles que poddem
constituuir os efeitoss negativos mais imporrtantes do Projecto.
P
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