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1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

2.1  Considerações gerais 

A área de estudo do traçado do Lanço D2 – IP8 - Nó de Relvas Verdes/ Nó de Roncão (IC33) 

localiza-se numa faixa costeira em que, as linhas de água interceptadas pelo projecto drenam 

directamente para o mar. 

Esta faixa costeira encontra-se delimitada a Norte e a Oeste pela bacia do rio Sado e a Sul 

pela bacia do rio Mira. 

De uma maneira geral, as linhas de água da região em estudo apresentam escoamentos que 

acompanham a variação sazonal da precipitação, registando-se por isso maiores valores no 

Inverno e os menores valores no Verão. Neste período, o caudal dos cursos de água principais 

reduz-se substancialmente e as linhas de água de menor dimensão secam. 

Pela análise do Atlas do Ambiente - Carta de Precipitação (Figura 1.1), verificamos que a área 

de estudo do Lanço D2 é caracterizada pela escassez de precipitação, onde o valor médio 

anual de precipitação é inferior a 1000 mm. 

Através da observação do Atlas do Ambiente - Carta de Escoamento (Figura 1.2) verificamos 

que a área de estudo está inserida numa zona onde se verificam escoamentos médios anuais 

inferiores a 300 mm. 

A análise das Figuras 1.1 e 1.2 mostra que a distribuição espacial do escoamento é muito 

semelhante à distribuição espacial da precipitação média anual. 
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FIGURA 1.1 

Implantação da área de estudo no Atlas do Ambiente - Carta de Precipitação 
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FIGURA 1.2 

Implantação da área de estudo no Atlas do Ambiente - Carta de Escoamento 

1.2 Linhas de água interceptadas 

O traçado do Lanço D2, correspondente IP8 – Nó de Relvas Verdes/ Nó de Roncão (IC33), 

intercepta diversas linhas de água, salientando-se a ribeira da Badoca, como uma das mais 
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importantes. No Quadro 1.1 são apresentadas as características das principais linhas de água 

do sublanço em estudo. 

QUADRO 1.1 

Características das principais linhas de água atravessadas pelo Lanço D2 

BACIA LINHA DE ÁGUA CÓDIGO 

DECIMAL 
ÁREA DE BACIA 

(km2) 

COMPRIMENTO DA 

LINHA DE ÁGUA 

(km) 

Ribeiras do 
Alentejo 

Ribeira da Badoca 614 42,1 12,5 

Ribeira do Azinhal ou do Nabarro 615 23,5 10,5 

Ribeira do Forneco 616 7,4 8,1 

Ribeira do Monte do Barranco 617 23,2 13,0 

Fonte: "Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal", DGRAH (1981) 

Para além das linhas de água anteriormente referidas existem outras, representadas na Carta 

Militar mas, são linhas de água que apresentam pouca expressão e sem denominação 

decimal. 

As linhas de água anteriormente referidas drenam para a Lagoa de Santo André. Esta lagoa 

encontra-se abrangida pelo Decreto-Lei nº 384-B/99 de 23 de Setembro, que a define como 

Zonas de Protecção Especial (ZPE).  

A afectação da lagoa será reduzida ou nula uma vez que o traçado em estudo não a intercepta 

directamente, atravessando apenas as linhas de água que a abastecem.  

Para a caracterização do regime hidrológico da área de estudo, recorreu-se à análise do 

escoamento anual médio, obtido a partir do Atlas do Ambiente - Carta de Escoamento e a uma 

estação hidrométrica localizada na ribeira de Grândola que, embora se encontre fora da área 

de estudo, encontra-se relativamente próxima, permitindo caracterizar a hidrologia da zona. 

A estação hidrométrica em análise é a do Ponte Vale Joana (25G/04H) situada na ribeira de 

Grândola e cujas características se apresentam no Quadro 1.2. 
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QUADRO 1.2 

Características da estação hidrométrica Ponte Vale Joana  

NOME CÓDIGO LINHA DE ÁGUA ÁREA (KM
2) 

INÍCIO DE 

OBSERVAÇÃO 

Ponte Vale 

Joana 
25G/04H 

Ribeira de 

Grândola 
197.12 1/10/1982 

Para a análise do escoamento médio mensal da estação de Ponte Vale Joana, utilizou-se todo 

o período de registos de 1983/2009 (é de salientar que esta série de registos não está 

completa, registando-se algumas omissõess) sob a forma de % de escoamento anual, cujos 

resultados são apresentados na Figura 1.3.  

 

FIGURA 1.3 

Escoamento médio mensal na estação hidrométrica de Ponte Vale Joana (% Escoamento 

Anual) 

Pela análise da Figura 1.3 podemos concluir que a ribeira de Grândola tem um regime 

hidrológico torrencial, uma vez que 89% do escoamento anual ocorre durante o período 

húmido (Outubro a Março) e durante os restantes meses é baixo ou mesmo nulo.  

As ribeiras que são atravessadas pelo traçado em análise desenvolvem-se numa região com 

temperaturas médias anuais elevadas e precipitações médias anuais reduzidas o que, 
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juntamente com a sua pequena dimensão, lhes confere características de linhas de água 

temporárias, com regime hidrológico torrencial e sujeitas a forte secura estival. 

De acordo com a informação disponível no site do Instituto da Água, não se verifica a 

existência de zonas de cheia para a área onde se vai desenvolver o Projecto. Através da 

análise do Desenho 882-D2-92107-E-/ - Zonas Hídricas Sensíveis, Volume V – Peças 

Desenhadas algumas zonas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, são definidas 

como zonas de leito de cheia. 

1.3 Qualidade dos recursos hídricos superficiais 

As linhas de água interceptadas pelo traçado em análise, inserem-se na sua totalidade na 

bacia hidrográfica das Ribeiras do Alentejo, na sub-bacia das ribeiras de Badoca, Azinhal, 

Forneco e Monte do Barranco. 

O presente lanço, localiza-se numa zona onde não existem estações de qualidade da água, 

pelo que se recorreu a uma estação localizada no rio Sado, relativamente próxima da área de 

estudo, de forma a caracterizar a qualidade dos recursos hídricos superficiais da região, 

pertença do INAG. 

No Quadro 1.3 é feita a caracterização da estação de qualidade de Moinho da Gamitinha e a 

respectiva localização. 

QUADRO 1.3 

Caracterização da estação de qualidade da água de Moinho da Gamitinha 

ESTAÇÃO CÓDIGO LINHA 
DE ÁGUA 

ÁREA DA BACIA 
(km2) 

Coordenadas 

X Y 

Moinho da 
Gamitinha 25G/03H Rio Sado 2713,16 176260,78 121790,77 

Segundo a classificação realizada pelo INAG e disponibilizada pelo SNIRH, a qualidade da 

água na estação de Moinho da Gamitinha para o período de 1996 a 2003 tem oscilado entre a 

classificação C – Razoável a D – Má. Apesar de a classificação C apenas se ter registado no 

ano de 2001, nos anos seguintes voltou a registar um agravamento na qualidade da água e 

obteve classificação D como se pode verificar pela observação da Figura 1.4. 
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FIGURA 1.4 

Classificação da qualidade da água na estação de Moinho da Gamitinha (SNIRH, 2010) 

A classificação C – Razoável corresponde a águas com qualidade aceitável, suficiente para 

irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite 

a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta 

para recreio sem contacto directo. 

A classificação D - Má corresponde a águas com qualidade “medíocre”, apenas 

potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode 

subsistir, mas de forma aleatória. 

1.4 Identificação dos usos sensíveis 

Para a análise da qualidade da água foi feita uma abordagem de todas as condicionantes do 

meio hídrico que implicam a sua classificação como zona hídrica sensível (Desenho 882-D2-

92107-E-/- Zonas Hídricas Sensíveis). 

De um modo geral, as zonas hídricas sensíveis, são áreas a proteger, que por suportarem 

usos sensíveis (ZPE, captações de água para abastecimento público e respectivos perímetros 

de protecção, aquíferos e linhas de água) ou por serem meios de fraca diluição dos poluentes, 

são zonas nas quais é necessário ter especial atenção e nas quais não deverão ser realizadas 

descargas directas das águas de escorrência das rodovias. 
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Deste modo, em termos do projecto rodoviário, o projecto de drenagem foi realizado de modo 

a acautelar os usos sensíveis existentes na sua envolvente, evitando as áreas de maior 

sensibilidade, de modo a proteger o meio hídrico, de acordo com o estipulado pela Lei da Água 

nº 58/2005 de 29 de Dezembro. 

No que se refere a zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários, considera-se ainda o 

proposto por Leitão, T. et al1, podendo dividir-se estas zonas em águas superficiais e águas 

subterrâneas. 

Para o presente projecto, em relação às águas superficiais, apenas faz sentido considerar as 

águas interiores, sendo que, segundo o referido documento em relação às águas interiores 

superficiais a análise da sensibilidade do meio hídrico depende, de um modo geral, das 

características físicas e hidrodinâmicas do meio receptor, dividindo-se essencialmente em dois 

tipos: 

• Meios lênticos (albufeiras, lagos, etc.) - Verificam-se diferentes situações consoante as 

dimensões do meio receptor e o uso da água. Assim, consideram-se sensíveis as 

seguintes tipologias: zonas de protecção de captações de águas públicas em albufeiras 

(em especial, albufeiras protegidas), meios lênticos de pequena dimensão com reduzida 

capacidade de autodepuração a metais pesados. Devem ainda considerar-se como 

zonas sensíveis a poluentes rodoviários, os canais de rega, nomeadamente os inseridos 

em aproveitamentos hidroagrícolas, onde não deverá haver pontos de descarga de 

águas de escorrência; 

• Meios lóticos (linhas de água) - Nestes meios há duas situações distintas a considerar, 

dependendo da linha de água ter características permanentes ou temporárias. Nas 

linhas de água de carácter temporário, a sensibilidade do meio hídrico é realizada em 

função das características do solo, da sua capacidade de infiltração e da sensibilidade 

das águas subterrâneas. Em relação às linhas de água permanentes, quanto maior o 

seu caudal, menor a sensibilidade do meio hídrico. 

                                                
1 Leitão, T.; Barbosa, A.; Telhado, A. - APRH - “Proposta de uma Metodologia para a Identificação de Zonas Hídricas Sensíveis aos 

Poluentes Rodoviários” 
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Em relação às águas subterrâneas, os locais mais sensíveis são as zonas de protecção 

imediata das captações para consumo humano (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 382/99) e 

captações de recursos hidrominerais (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 172/2001) onde é interdita a 

construção de rodovias. 

Assim, na análise do traçado proposto, são abordados os seguintes temas de modo a 

possibilitar a caracterização da sensibilidade do meio hídrico na zona envolvente ao projecto, 

tanto em termos de águas superficiais como subterrâneas: 

• Principais linhas de água; 

• Poços, charcas e lagoa; 

• Zonas ecológicas sensíveis; 

• Captações de Abastecimento Público (subterrâneas) e respectivos perímetros de 

protecção; 

• Vulnerabilidade das formações geológicas; 

• Zonas de máxima infiltração. 

Todas as zonas hídricas sensíveis identificadas na área de estudo encontram-se 

representadas no Desenho 882-D2-92107-E-/ - Zonas Hídricas Sensíveis. 

1.4.1 Linhas de água interceptadas 

Para que a afectação das linhas de água seja a mínima possível, estas serão restabelecidas 

com recursos a passagens hidráulicas apresentadas no Quadro 1.4. 

Como se trata de um projecto de beneficiação, com a recuperação integral da plataforma 

existente, o sistema de drenagem será na sua grande maioria aproveitado, total ou 

parcialmente, integrando nos sistemas existentes as soluções preconizadas para a zona de 

intervenção de acordo com a Memória Descritiva do Projecto de Drenagem IT882-D2-20 001-

E-A. Tanto quanto possível, procurou-se optimizar as passagens hidráulicas existentes que 

contudo deverão ser novamente inspeccionadas em obra, procedendo-se à desmatação das 

zonas adjacentes, limpeza interior com jacto de pressão, recuperação, ou construção de bocas 

de entrada e de saída e recolocação de pedra solta na saída para assegurar condições de 

dissipação de energia adequadas. 
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QUADRO 1.4 

Pontão e passagens hidráulicas previstas 

PH KM 

SECÇÃO 

(M) 
COMPRIMENTO 

(M) 
BACIA 

ÁREA DA 

BACIA 

(KM) 

Q100 

(M3/S) 
LINHA DE ÁGUA 

11.01 11+364 1 φ 0,80 38,00 B 11,01 0,100 0,88 Aflu. da ribª da Badoca 

R11.02 0+713 1 [ ] 2.00X2.00 25,19 B R11.02 1.860 8,50 Aflu. da ribª da Badoca 

11.02 11+958 1 [ ] 2.00X2.00 72,25 B 11,02 1.870 8,18 Aflu. da ribª da Badoca 

12,01 12+172 1 φ 1,00 52,45 B 12,01 0.230 1,80 Aflu. da ribª da Badoca 

12,02 12+682 1 φ 1,50 44,91 B 12,02 1.560 6,83 Aflu. da ribª da Badoca 

12,03 12+907 1 φ 1,50 45,56 B 12,03 1.970 7,91 Aflu. da ribª da Badoca 

13,01 13+600 2 φ 1,50 46,00 B 13,01 0.605 3,81 Aflu. da ribª da Badoca 

14,01 14+426 1 φ 0,80 43,00 B 14,01 0.539 0,90 Aflu. da ribª da Badoca 

14,02 14+876 1 φ 0,80 39,30 B 14,02 0.117 0,99 Aflu. da ribª da Badoca 

15,01 15+283 1 φ 3,00 57,54 B 15,01 13.150 41,03 Ribª da Badoca 

15,02 15+915 2 φ 1,75 51,75 B 15,02 4.620 17,75 Aflu. da ribª da Badoca 

16,01 16+275 1 φ 0,80 35,00 B16,01 0.148 1,16 Aflu. da ribª da Badoca 

16,02 16+535 3 φ 1,20 35,65 B 16,02 1.650 6,89 Aflu. da ribª da Badoca 

NB RA 0+139 1 φ 1,00 12,15 B NB RA 0.303 1,67 Aflu. da ribª da Badoca 

NB RB 0+284 1 φ 0,80 16,06 B NB RB 0.025 0,42 Aflu. da ribª da Badoca 

NB RC+D 0+080 1 φ 1,00 32,62 B RC+D  0,92 Aflu. da ribª da Badoca 

R17.1 0+117 1 [ ] 0.80X1.15 23,60 B R17.1  0,72 Aflu. da ribª da Badoca 

R17.1C 0+132 1 φ 1,00 8,85 B R17.1C 0.090 0,92 Aflu. da ribª da Badoca 

R17.1A 0+179 3 φ 1,00 17,50 B R17.1A 1.430 5,82 Aflu. da ribª da Badoca 

18,01 18+206 1 φ 0,80 54,80 B 18,01 0.021 0,47 Aflu. da ribª do Nabarro 

Pontão 18+459 - 16,50 - - - Ribª do Nabarro 

18,02 18+687 1 φ 0,80 45,40 B 18,02 0.025 0,33 Aflu. da ribª do Nabarro 

18,03 18+915 1 φ 0,80 37,50 B18,03 0.030 0,44 Aflu. da ribª do Nabarro 

19,01 19+028 1 φ 0,80 35,00 B 19,01 0.056 0,65 Aflu. da ribª do Nabarro 

19,02 19+161 1 φ 0,80 40,80 B 19,02 0.035 0,40 Aflu. da ribª do Nabarro 

19,03 19+699 2 φ 0,80 52,50 B 19,03 0.607 3,04 Aflu. da ribª do Forneco 

20,01 20+638 1 φ 0,80 45,00 B 20,01 0.031 0,49 Aflu. da ribª do Forneco 

21.01 21+407 1 φ 0,80 37,20 B 21,01 0.004 0,09 Aflu. da ribª do Nabarro 

21.02 21+516 1 φ 0,80 33,50 B 21,02 0.028 0,83 Aflu. da ribª do Nabarro 

22.02 22+930 1 φ 0,80 37,30 B 22,02 0.035 1,37 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.2 0+038 1 φ 1,00 10,25 B R22.2 0.036 1,44 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.5 1+329 1 φ 1,00 19,20 B R22.1A.5 0.045 1,81 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.1 0+181 1φ 1,00 14,90 B R22.1A.1 0.004 0,15 Aflu. da ribª do Nabarro 



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Sublanço D2 – Nó de Relvas Verdes / Nó de 
Roncão (IC33) 

RECAPE 

IT882-D2-92105-E-/ 

 

FOLHA: 14/57 

 TÍTULO:  
Volume III – Anexos Técnicos 
Anexo 4 – Recursos Hídricos 

 

 

 

TECNOFISIL 

PH KM 

SECÇÃO 

(M) 
COMPRIMENTO 

(M) 
BACIA 

ÁREA DA 

BACIA 

(KM) 

Q100 

(M3/S) 
LINHA DE ÁGUA 

R22.1A.2 0+370 1 φ 1,00 15,80 B R22.1A.2 0.004 0,16 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.3 0+903 1 φ 1,00 9,00 B R22.1A.3 0.003 0,11 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.4 1+053 1 φ 1,00 17,00 B R22.1A.4 0.005 0,19 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.6 1+396 1 φ 1,00 9,50 B R22.1A.6 0.004 0,15 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.7 1+706 1 φ 1,00 10,90 B R22.1A.7 0.004 0,14 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.8 1+838 1 φ 1,00 13,00 B R22.1A.8 0.004 0,13 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1A.9 1+970 1 φ 1,00 9,80 B R22.1A.9 0.004 0,12 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1B.1 0+072 1 φ 1,00 14,30 B R22.1B.1 0.005 0,16 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1B.2 0+175 1 φ 1,00 14,50 B R22.1B.2 0.018 0,34 Aflu. da ribª do Nabarro 

R22.1B.3 0+250 1 φ 1,00 9,75 B R22.1B.3 0.018 0,36 Aflu. da ribª do Nabarro 

23.01 23+752 1 φ 0,80 35,40 B 23,01 0.018 0,41 Aflu. da ribª do Nabarro 

23.02 23+981 1 φ 0,80 32,90 B 23,02 0.24 0,46 Aflu. da ribª do Nabarro 

24.01 24+945 
1 φ 0,80 

55,10 B 24,01 0.043 0,58 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

25.01 25+279 1 φ 0,80 44,65 B 25,01 0.019 0,28 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

25.02 25+408 1 φ 1,75 18,40 B 25,02 0.009 0,65 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

25.03 25+546 1 φ 0,80 47,25 B 25,03 0.014 0,81 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

26.01 26+064 1 φ 0,80 82,20 B 26,01 0.072 1,01 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

26.02 0+408 1 φ 0,80 25,88 B 26,02 0.052 0,93 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

26.03 26+670 1 φ 1,50 70,40 B 26,03 0.008 0,17 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

26.04 26+753 1 φ 1,50 84,20 B 26,04 0.138 1,58 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

R26.1.02 0+293 1 φ 0,60 33,36 B R26.1.02 0.003 1,04 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

R26.1.03 0+437 1 φ 1,00 15,67 B R26.1.03 0.002 1,03 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

R26.1.04 0+6676 1 φ 1,00 40,24 B R26.1.04 0.024 0,16 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

R26.1.05 0+770 
1 φ 1,00 

27,87 B R26.1.05 0.050 0,12 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NR RA.02 0+188 1 φ 1,00 25,00 B NR RA.02 0.012 0,23 
Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 
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PH KM 

SECÇÃO 

(M) 
COMPRIMENTO 

(M) 
BACIA 

ÁREA DA 

BACIA 

(KM) 

Q100 

(M3/S) 
LINHA DE ÁGUA 

NR RA+B.02 0+266 1 φ 1,00 44,00 
B NR 

RA+B.02 
0.009 0,20 

Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NR RA+B.03 0+332 1 φ 0,80 66,00 
B NR 

RA+B.03 
0.039 0,61 

Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NR RA+B.04 0+448 1 φ 0,80 29,80 
B NR 

RA+B.04 
0.003 0,41 

Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NR RA+B.05 0+596 1 φ 0,80 50,50 
B NR 

RA+B.05 
0.020 0,10 

Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NCJM IC33.1 0+912 1 φ 0,80 25,23 
B NCJM 

IC33.1 
0.009 0,10 

Aflu. da ribª Mte do 

Barranco 

NCJM RA 0+084 1 φ 1,00 12,85 B NCJM RA 0.003 0,03 Ribª do Monte do Barranco 

NCJM RA+B 0+131 1 φ 0,80 44,75 
B NCJM 

RA+B 
0.96 0,96 Ribª do Monte do Barranco 

 

Tendo em consideração o apresentado nos quadros anteriores e o apresentado em planta do 

Projecto de Drenagem (882-D2-21108-E-/ - Drenagem versus Zonas Hídricas Sensíveis) é 

possível referir que as PH novas, sempre que possível, encontram-se orientadas de acordo 

com a orientação das linhas de água. Foram dimensionadas de acordo com os caudais 

correspondentes à cheia centenária de modo a criarem-se boas condições de inspecção e 

manutenção durante a sua vida útil. Para as pequenas linhas de água, adoptou-se o diâmetro 

mínimo recomendado de 1.0 m. 

Relativamente ao regime de escoamento a jusante das passagens hidráulicas, este foi 

devidamente considerado, foi equacionada a transição entre o dispositivo hidráulico e a linha 

de água de modo a reduzirem-se as perdas de carga e evitar a erosão quer das margens quer 

do leito da linha de água. 

Neste sentido e, de forma a controlar a velocidade de saída da água das PHs, tornando o 

escoamento compatível com a natureza dos canais naturais que lhes dão continuidade e 

diminuir o poder erosivo das águas, projectaram-se bacias de dissipação de energia à saída. 

Segundo o Projecto de Drenagem (882-D2-21108-E-/ - Drenagem versus Zonas Hídricas 

Sensíveis) as PH do projecto têm associado um órgão de dissipação de energia e protecção 

contra a erosão quer das margens quer do leito da linha de água. 
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A bacia de dissipação de energia em betão, para a velocidade de 3,86 m/s, terá uma extensão 

de 5 m associada ao revestimento a jusante com pedra solta numa extensão mínima de 4 m.  

 

   

FIGURA 1.5 

Pormenor da bacia de dissipação de energia 

Uma das valas que mereceu especial atenção foi a vala jusante da PH 26.03. Esta vala 

encaminha as águas de uma bacia hidrográfica que de acordo com a cartografia à escala 

1:25000, corresponde à origem da Ribeira da Corona, num troço em que os caudais e 

velocidades de transporte ainda não são expressivos, conforme se pode constatar pelas suas 

características:  



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Sublanço D2 – Nó de Relvas Verdes / Nó de 
Roncão (IC33) 

RECAPE 

IT882-D2-92105-E-/ 

 

FOLHA: 17/57 

 TÍTULO:  
Volume III – Anexos Técnicos 
Anexo 4 – Recursos Hídricos 

 

 

 

TECNOFISIL 

 

FIGURA 1.6 

Bacias na envolvente do Nó de Roncão de Cruz de João Mendes 

• Área, A = 0,20 km2; 

• Comprimento da linha de água, L = 0.850 km; 

• Desnível da bacia, �H = 42.2 m. 

Desta forma o caudal de cheia será de 2.27 m3/s, para o período de retorno de 100 anos.  

Foi realizado o cálculo para avaliar a capacidade de vazão da secção  da referida vala e 

apesar de esta apresentar capacidade de vazão para o caudal em questão, devido à 

declividade do terreno aproximadamente 5%, as velocidades atingidas são elevadas.  

Para diminuir a velocidade previu-se a necessidade de revestir o fundo da vala com 

enrocamento de diâmetro de 0,20 m com espessura mínima de 0,30 m. Assim é conseguida a 

diminuição da velocidade do caudal ao longo da vala. Esta solução não invalida a necessidade 

de impermeabilização da vala, a qual continua a ser revestida a betão (ver detalhe). Mesmo 

com esta solução, a qual já garante uma velocidade de escoamento reduzida, considerou-se 

no final da intervenção uma bacia de dissipação de energia em betão, de modo a evitar a 

erosão da vala existente. 
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FIGURA 1.7 

Pormenor do desvio de linha de água ao km 26+800 

Efectuou-se ainda o cálculo de capacidade da vala em questão, de modo a demonstrar o 

funcionamento hidráulico na secção mais crítica, como se pode verificar de seguida: 
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FIGURA 1.8 

Cálculo de capacidade e corte da vala 

No projecto foram consideradas as seguintes secções tipo das Valas de desvio de linha de 

água. 

 

 

FIGURA 1.9 

Secções tipo das valas de desvio de linha de água 
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É importante referir ainda que o projecto de execução contempla a recuperação, a limpeza e o 

desassoreamento das PH e sistema de drenagem existente, o que se traduz num impacte 

positivo ao nível dos recursos hídricos. 

Pontão 

O Pontão existente situa-se ao km 18+459 e trata-se de uma obra de arte a alargar. Destina-

se a promover o atravessamento da ribeira do Nabarro e apresenta um vão livre de cerca de 

16,50 m que será prolongado para o lado esquerdo da via. 

 

FOTOGRAFIA 1.1 

Pontão existente 

O pontão será dimensionado em função dos condicionamentos ambientais e das 

características da linha de água.  

1.4.2 Pontos de água 

Através da análise por fotointerpretação e de acordo com a informação disponibilizada pelo 

levantamento cartográfico, foram identificadas 4 charcas. 
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A respectiva localização é observada no Desenho 882-D2-92107-E-/ - Zonas Hídricas 

Sensíveis, constante no Anexo V - Peças Desenhadas, a partir da qual se identificam as 

zonas sensíveis (ver Quadro 1.5). 

QUADRO 1.5 

Pontos de água afectados pelo Lanço D2 

TIPOLOGIA 
LOCALIZAÇÃO APROXIMADA DISTÂNCIA À VIA 

(M) LOCAL PK 

Charca 1 Rest 20.1 Nó de Ademas 0+060 248 

Charca 2 Plena Via 25+175 144 

Charca 3 Plena Via 25+900 97 

Charca 4 Rest 26.1B Nó Cruz de João Mendes 0+080 212 

 

Relativamente à lagoa de Santo André, verifica-se que o traçado não a afecta directamente, no 

entanto intercepta linhas de água que drenam para a mesma. 

A qualidade da água de escorrência e das linhas de água interceptadas, será avaliada no 

decorrer do Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos. 

1.4.3 Áreas classificadas 

Conforme referido anteriormente, as linhas de água presentes na área de estudo drenam para 

a Lagoa de Santo André. Esta lagoa encontra-se abrangida pelo Decreto-Lei nº 384-B/99 de 

23 de Setembro, que as delimita como Zonas de Protecção Especial (ZPE). 

A afectação desta lagoa será reduzida ou nula, uma vez que o traçado em estudo não a 

intercepta, interceptando apenas as linhas de água que a abastece. 

A caracterização das áreas classificadas é apresentada com maior pormenor no Anexo 6 - 

- Componente Ecológica. 

1.4.4 Uso do solo 

O projecto em estudo localiza-se na região do Alentejo, inserindo-se na Bacia Hidrográfica das 

Ribeiras do Alentejo, mais especificamente na sub-bacia da ribeira da Badoca. 

Ao longo do corredor do traçado inserido no concelho de Santiago do Cacém, o território em 

análise apresenta características de índole rural, sendo a ocupação do solo dominada por 
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áreas agrícolas e áreas agro-florestais, apresentando uma elevada representatividade, cerca 

de 70% da área do corredor em estudo, e que têm vindo a ser considerados como factores 

importantes para a preservação da biodiversidade. 

A presença de áreas de uso urbano na área de estudo é reduzida, cerca de 13%, limitando-se 

a pequenas manchas correspondentes aos núcleos populacionais de Relvas Verdes, 

povoação de Foros do Sobral, Santa Cruz (Parral e Parral de Baixo), Roncão e Cruz de João 

Mendes.  

A cartografia onde se baseou esta análise encontra-se representada no Desenho 822-D2-

92113-E-/ Carta de Ocupação do Solo (Volume V – Peças Desenhadas). 

Relativamente à análise das áreas que integram a REN na área de estudo, esta foi 

desagregada por ecossistemas, cuja representação cartográfica é apresentada no 

Desenho 882-D2-92112-E-/ - Carta de RAN e de REN, do Volume V - Peças 

Desenhadas. 

De acordo com os mesmos, a representatividade de manchas de REN é bastante 

expressiva na área de estudo (cerca de 52% desta). Encontram-se dispersas ao longo 

do desenvolvimento do traçado, maioritariamente associadas à presença de linhas de 

água, salientando-se a rib.ª da Badoca, rib.ª do Azinhal ou do Nabarro, a rib.ª do 

Forneco e a rib.ª do Monte do Barranco. 

As zonas ameaçadas pelas cheias, localizadas em partes importantes dos vales das 

referidas ribeiras, correspondem à área contígua à margem destas linhas de água, que 

se estende até à linha alcançada pela maior cheia que se produz no período de um 

século ou, não se conhecendo esta, pela maior cheia conhecida. 

Cabeceiras de linhas de água, associadas às zonas de festo que separam as bacias 

hidrográficas dos principais rios e ribeiras. São áreas côncavas situadas na zona 

montante das bacias hidrográficas, tendo por função o acompanhamento das águas 

pluviais. 

Por sua vez, as áreas de máxima infiltração encontra-se associada à natureza do solo e 

respectiva permeabilidade, assim como à topografia e geologia do terreno, verificando-se a 

sua presença na envolvente ao Nó de Ademas. Neste sentido, deve dar-se particular atenção 

à presença do aquífero de Sines, quanto à preservação da qualidade da água deste. 
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1.4.5 Rede de abastecimento de água 

De acordo com a memória descritiva e justificativa dos Serviços Afectados (IT882-D2-50001-E-

A), as Redes de Abastecimento de Água Potável, propriedade da Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, serão afectadas em vários pontos do traçado, de forma diferente 

conforme os casos. Estes pontos dizem respeito a condutas de água que se encontram 

identificadas no Desenho 882-D2-92127-E/ – Carta de Condicionantes. 

 Os pontos onde se verifica a afectação são apresentados no Quadro 1.6 

QUADRO 1.6 

Pontos de afectação da Rede de Abastecimento de Água 

REFERÊNCIA ENTIDADE CONCESSIONÁRIA EIXO PK AFECTAÇÃO 

Conduta de água C. M. Santiago do Cacém Plena via 12+180 Não afectada 

Conduta de água C. M. Santiago do Cacém 
Nó da Badoca – Rest 17.1ª, 17.1 

D e Rotunda 3 
- A repor 

Conduta de água C. M. Santiago do Cacém 
Nó de Ademas Rest 20.1, 20.1 B, 

20.1 C 
20+130 A repor 

Conduta de água C. M. Santiago do Cacém 
Plena Via 

Nó do Roncão Rest 26.1 

26+498 

0+111 

0+635 – 0+682 

A repor 

Conduta de água C. M. Santiago do Cacém 
Plena Via 

Nó do Roncão Rest 26.1 

26+502 

0+114 

0+587 

A repor 

A execução dos trabalhos previstos para estes troços não inviabiliza os cruzamentos entre 

ambas as infra-estruturas, pelo que se procederá à reposição das condutas tendo em 

consideração as menores perturbações nas infra-estruturas existentes, pois os cortes 

prolongados no abastecimento de água potável poderão conduzir a grandes inconvenientes 

para as zonas afectadas. 
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1.4.6 Rede de drenagem de águas residuais 

As Redes de Drenagem de Águas Residuais, propriedade da Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém, será afectada num único ponto do traçado. Esta conduta situa-se na berma da 

actual E.N. 261 e encontra-se identificada no Desenho 882-D2-92127-E/ – Carta de 

Condicionantes, constante no Volume V – Peças Desenhadas. 

Os pontos onde se verifica a afectação são apresentados no Quadro 1.7. 

QUADRO 1.7 

Ponto de afectação da Rede de Drenagem de Águas Residuais 

REFERÊNCIA Entidade Concessionária EIXO Pk Afectação 

Rede de Esgotos C. M. Santiago do Cacém 
Nó da Badoca Rest-17.1 A, 17.1 D e 

Rotunda 3 
- 

Alteamento das tampas das 

caixas de visita existentes 

A execução dos trabalhos previstos para neste troço não inviabiliza os cruzamentos entre 

ambas as infra-estruturas, pelo que será realizado o alteamento das tampas das caixas de 

visita existentes, tendo em consideração as menores perturbações na infra-estrutura uma vez 

que os cortes prolongados na drenagem das águas residuais poderão conduzir a grandes 

inconvenientes para as zonas afectadas. 

1.5 Qualidade da Água 

1.5.1 Considerações gerais 

No decorrer da fase de exploração de uma estrada são produzidos compostos passíveis de 

contaminar o ambiente, com grande impacte na qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. Este facto é devido à lavagem dos poluentes acumulados ao longo da via pela 

precipitação. 

Estes compostos estão contidos nos materiais provenientes do desgaste do pavimento, dos 

pneus, dos produtos de combustão, das fugas de lubrificantes e combustível, da degradação 

de componentes mecânicos, de perdas de material transportado, dos resíduos produzidos 

pelos utentes, dos materiais de manutenção-limpeza e de herbicidas, tintas e produtos anti-

corrosão, bem como de acidentes de viação envolvendo veículos pesados de transporte de 

substâncias perigosas. 
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A contaminação das linhas de água e do solo resulta de, numa primeira fase, os compostos 

referidos anteriormente se acumularem no pavimento durante o período seco (ausência de 

precipitação) e, posteriormente, em resultado da ocorrência de precipitações intensas, as 

águas de escorrência os encaminharem para as linhas de água ou para o solo, provocando a 

contaminação das águas superficiais, subterrâneas e do solo. 

O impacte está directamente relacionado com a localização dos pontos de descarga do 

sistema de drenagem da via e com a sensibilidade hídrica do local, daí a importância de se 

identificarem as zonas sensíveis. 

A poluição difusa provocada pelas águas de escorrência e o impacte que esta tem nas linhas 

de água, depende, de alguns factores que determinam a acumulação na via, como o tráfego, o 

tipo de pavimento, as amplitudes térmicas e a intensidade e duração das chuvadas. Os 

compostos que habitualmente são considerados como indicadores de qualidade das águas de 

escorrência de estradas são os Sólidos Suspensos Totais (SST), o Zinco (Zn), o Cobre (Cu) e 

o Chumbo (Pb). 

Quando estes poluentes são depositados no pavimento ou bermas das vias vão para a rede 

de drenagem através da acção da chuva e do vento, sendo de seguida lançados nas linhas de 

água mais próximas. 

1.5.2 Poluentes gerados nas estradas 

A magnitude e o tipo de acumulação dos poluentes nas superfícies pavimentadas parecem ser 

uma função das características do próprio pavimento, do volume de tráfego, das actividades 

de manutenção, de variáveis sazonais e do uso do solo da área adjacente. As emissões 

provenientes do tráfego são uma das principais origens da poluição e resultam não apenas 

dos produtos de combustão total (CO2 e água), mas também da combustão parcial, fugas de 

lubrificantes e sistemas hidráulicos, contaminantes dos combustíveis, aditivos e de produtos 

resultantes do desgaste dos veículos. Consequentemente, uma complexa mistura de 

componentes é libertada (Quadro 1.8), entre os quais: 

• Monóxido de Carbono; 

• Óxidos de azoto; 

• Hidrocarbonetos; 

• Dióxido de enxofre; 
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• Metano; 

• Chumbo e diversos outros metais pesados. 

QUADRO 1.8 

Síntese de poluentes do ambiente rodoviário e respectivas origens (Leitão et al., 2002) 
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Cádmio          

Chumbo          

Cobre          

Crómio          

Ferro          

Níquel          

Vanádio          

Zinco          

Hidrocarbone
tos          

HAP          

Nutrientes          

Matéria 
orgânica          

Partículas          

Microrganism
os          

Note-se que os poluentes típicos do tráfego rodoviário (metais pesados e hidrocarbonetos) são 

mais susceptíveis de provocar impactes cumulativos que agudos, contrariamente ao que 

geralmente se pensa. Desta forma, o que se torna importante é estimar a quantidade total de 

poluição descarregada para o meio receptor, durante um dado período de tempo - por 

exemplo, um ano. 

É de referir que o Chumbo (Pb) não deverá constituir uma base de avaliação de impactes 

muito relevante, pois é expectável que a sua concentração continue a descer 

significativamente, como se tem verificado nos últimos anos nas estradas nacionais, devido à 

diminuição das concentrações de chumbo nos combustíveis. 
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1.5.3 Previsão da qualidade da água de escorrência nas estradas 

A previsão da qualidade das águas de escorrência de estradas é um processo fundamental 

para avaliar os impactes que estas poderão causar no meio hídrico. Os impactes das 

escorrências das estradas dependem da estrada em si (por exemplo, perfil transversal tipo e 

tráfego médio diário) e ainda das características do local onde a mesma está implantada, 

desde o uso do solo, passando pela topografia, clima (ventos, precipitação, etc.), entre outras 

variáveis. 

Se a previsão for feita assentando em princípios incorrectos pode-se muito facilmente chegar a 

conclusões erradas e, desta forma, não ser possível proteger de forma adequada a qualidade 

dos meios hídricos. Muitas vezes também se incorre em custos desnecessários, devido a uma 

incorrecta avaliação de impactes que previu concentrações elevadas nas escorrências de 

estradas, quando tal não virá a acontecer. 

Só se justifica prever e implementar sistemas de tratamento para as águas de escorrência de 

uma estrada quando existirem impactes com significado, ou quando o risco destes ocorrerem 

for elevado e/ou o meio envolvente possuir uma vulnerabilidade elevada. Actualmente, a 

ausência de uma metodologia consistente e comum aos vários projectistas e equipas de 

Estudos Ambientais, pode conduzir a decisões equivocadas e inconsistentes. As 

consequências serão custos materiais e ambientais e a eventual necessidade de corrigir mais 

tarde situações deficientemente avaliadas. 

1.5.4 Enquadramento legal 

Os objectivos de qualidade exigidos para a descarga das águas de escorrência devem ter um 

grau de exigência que permita proteger e, se possível, não agravar as condições do meio 

hídrico receptor, tendo em consideração os seus usos (produção de água para consumo 

humano, águas balneares, águas piscícolas, águas conquícolas, águas destinadas à rega, 

entre outros), respeitando os objectivos impostos pela Directiva-Quadro da Água. Deve 

também ser tidas em conta as exigências de qualidade da água em função do seu uso, 

definidas no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

A maior ou menor sensibilidade à poluição rodoviária tem de ser analisada na perspectiva dos 

recursos hídricos, mas também dos solos, visto que existe uma ligação directa entres estes e 

os recursos hídricos subterrâneos, assim como os seus usos e ecossistemas associados. 
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A legislação que deverá ser considerada é a seguinte: 

• Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto - Estabelece normas de qualidade dos meios 

hídricos para determinadas utilizações e a aspectos fundamentais do controlo da 

poluição da água, que transpõe para o direito nacional diversos actos comunitários; 

• Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro – Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Directiva 2000/60/CE e estabelece as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas; 

• Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de Março - Regulamento das águas minerais; 

• Decreto-Lei nº 90/90, de 16 de Março - Recursos geológicos (inclui os hidrominerais); 

• Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto – Aprova o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional e revoga o Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março; 

• Decreto-Lei nº 198/2008, de 8 de Outubro - Zonas sensíveis à descarga de águas 

residuais urbanas e aprova uma lista onde se identificam as zonas sensíveis e menos 

sensíveis, altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, na redacção que lhe foi 

dada pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro, e 149/2004, de 22 de Junho, 

que transpõe para o direito interno a Directiva nº 91/271/CEE, do conselho, de 21 de 

Maio; 

• Decreto-Lei nº 68/99, de 11 de Março – Altera o Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de 

Setembro, que transpõe para o direito interno a Directiva nº 91/676/CEE, do Conselho, 

de 12 de Dezembro, relativa à protecção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola; 

• Aviso nº 12677/2000 da 2ª série da DR de 23 de Agosto - que classifica como águas 

piscícolas alguns cursos de água; 

• Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril - Rede Natura 2000; 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto e 76/2000, de 5 de 

Julho - 1.ª e 2.ª fases da Lista Nacional de Sítios; 

• Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro - Perímetro de protecção de captações de 

águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público; 
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• Portaria nº 702/2009, de 06 de Julho – Estabelece os termos da delimitação dos 

perímetros de protecção das captações destinadas ao abastecimento público de água 

para consumo humano, bem como os respectivos condicionamentos. 

De acordo com o Artigo 14.º da Secção II do Decreto - Lei 236/98, de 1 de Agosto podemos 

classificar as águas subterrâneas como origem para a produção de água para consumo 

humano que apresentem qualidades superior ou igual à da categoria A1 das águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano. No Quadro 1.10 são 

apresentados os limites legais estabelecidos para a qualidade da água doce superficial 

utilizada para produção de água para consumo humano. 

QUADRO 1.9 

Valores limite estabelecidos para a qualidade das águas doces superficiais 

utilizadas para produção de água para consumo humano 

PARÂMETRO 
A1 

VMR (1) VMA (2) 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/l) 25 - 

Zinco - Zn (mg/l) 0,5 3,0 

Cobre - Cu (mg/l) 0,02 (o) 0,05 

Chumbo - Pb (mg/l) - 0,05 

(1) VMR - Valor Máximo Recomendado; (2) VMA - Valor Máximo Admissível 
(O) - Os limites podem ser excedidos em caso de condições geográficas ou meteorológicas excepcionais (nº 1 do artigo 10.º) 

 

No Quadros 1.10 e 1.11 apresentam-se os limites legais estabelecidos para a qualidade da 

água utilizada, respectivamente, para rega e para fins aquícolas. 

QUADRO 1.10 

Valores limite estabelecidos para a Qualidade da Água para Rega (Anexo XVI do D.L. nº 

236/98, de 1 de Agosto) 

PARÂMETRO VMR (1) VMA (2) OBSERVAÇÕES 

Sólidos 

Suspensos 

Totais - SST 

(mg/l) 

60 - 

Concentrações elevadas poderão ocasionar colmatação em solo e 

assoreamento nas redes de rega, bem como entupimento nos sistemas de 

rega gota-a-gota e aspersão; neste último sistema de rega a água poderá 

provocar depósitos sobre as folhas e frutos 

Hidrocarbonetos - - - 
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PARÂMETRO VMR (1) VMA (2) OBSERVAÇÕES 

Totais - HC 

(mg/l) 

Zinco - Zn (mg/l) 2.0 10.0 
Tóxico para diversas culturas numa gama ampla, toxicidade reduzida a pH 

> 6.0 e solos de textura fina ou solos orgânicos 

Cobre - Cu (mg/l) 0.2 5.0 
Tóxico em soluções nutritivas com concentrações entre 0,1 mg/l e 1 mg/l 

para diversas culturas 

Chumbo - Pb 

(mg/l) 
5.0 20 

As concentrações muito elevadas podem inibir o desenvolvimento celular 

das culturas 

(1) VMR - Valor Máximo Recomendado; (2) VMA - Valor Máximo Admissível 

QUADRO 1.11 

Valores limite estabelecidos para a Qualidade da Água para fins aquícolas - águas piscícolas 

(Anexo X do D.L. nº 236/98, de 1 de Agosto) 

PARÂMETRO VMR (1) VMA (2) OBSERVAÇÕES 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/l) 25 - - 

Zinco - Zn (mg/l) - 1 - 

Cobre - Cu (mg/l) 0,04 - - 

Chumbo - Pb (mg/l) - - - 

(1) VMR - Valor Máximo Recomendado; (2) VMA - Valor Máximo Admissível 
 

Nos Quadros 1.12 e 1.13 apresentam-se, respectivamente, os objectivos de qualidade mínima 

para as águas superficiais e os valores limite de emissão na descarga de águas residuais. 

QUADRO 1.12 

Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI do D.L. 

236/98, de 1 de Agosto) 

PARÂMETRO VMA (1) 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/l) - 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares - HC (mg/l) 0,1 

Zinco - Zn (mg/l) 0,5 

Cobre - Cu (mg/l) 0,1 

Chumbo - Pb (mg/l) 0,05 

(1) VMA - Valor Máximo Admissível 
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QUADRO 1.13 

Valores limite de Emissão (VLE) na descarga de águas residuais (Anexo XVIII do D.L. 236/98, de 

1 de Agosto) 

PARÂMETRO VLE (1) 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/l) 60 

Hidrocarbonetos totais - HC (mg/l) 10 

Cobre - Cu (mg/l) 1 

Chumbo - Pb (mg/l) 0,2 

(1) VLE - Valor Limite de Emissão, entendido como a média aritmética das médias diárias referentes aos dias de laboração 
de um mês, que não deve ser excedido. O valor diário, determinado com base numa amostra representativa da água 
residual descarregada durante um período de vinte e quatro horas, não poderá exceder o dobro do valor médio 
mensal. 

(2) Com a revogação do Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março, as normas referentes ao zinco e hidrocarbonetos totais, não 
foram incluídas no Anexo XVIII (valor limite de emissão na descarga de águas residuais) do Decreto-Lei nº 236/98, de 
1 de Agosto. O valor refere-se ao VMA do DL nº 74/90, de 7 de Março. 

1.5.5 Metodologia de Driver & Tasker Simplificado 

O presente estudo tem por base o modelo desenvolvido por Driver & Tasker (1990) da United 

States Geological Survey e modificado para aplicação à realidade portuguesa. A aplicação 

deste método carece de informações de um conjunto de variáveis climáticas, físicas e de uso 

do solo da região em estudo, nomeadamente as seguintes: 

a) Variáveis Físicas e de Uso do Solo 

A - Área total de drenagem, km2 

I - Área Impermeabilizada (%) - Considera-se 100% dada a impermeabilização da 

plataforma 

b) Variáveis Climáticas 

Hr - Volume total de precipitação (mm) 

Int - Intensidade de precipitação máxima de 24 horas, para um período de retorno de 

2 anos (mm) 

P Anual - Precipitação Média Anual 

Estas variáveis são utilizadas para a resolução da seguinte equação: 

[ ] 4536,0321

3210
×××××= BCFXXXLp

βββ
β
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-  Lp - Carga poluente em Kg (para obter o volume - m3 - multiplica-se por 0,02832 em 

vez de 0,4536) 

- ββββ0, ββββ1, ββββ2, ββββ3 - Coeficiente de Regressão 

-  X1, X2, X3 - Características físicas, de uso do solo e climáticas referidas 

anteriormente, neste caso corresponde ao seguinte: 

. X1 - Hr (mm) 

. X2 - A (Km2) 

. X3 - I (%) 

- BCF - factor de correlação dos desvios à mediana e de compensação da resposta 

média 

No caso do Volume total de precipitação (Hr), este parâmetro pode ser calculado utilizando as 

tabelas de Brandão et al. (2001), para o período de retorno de 2 anos. 

As tabelas de Brandão et al. (2001) possibilitam o cálculo da precipitação para o período de 

retorno (neste caso 2 anos) considerado através das curvas Intensidade-Duração-Frequência 

(I-D-F) do tipo exponencial, que relacionam a intensidade de precipitação com a duração da 

chuvada de acordo com a seguinte fórmula: 

b
aDInt =  

em que: 

Int - intensidade de precipitação (mm/h); 

a, b - parâmetros resultantes do ajustamento entre as intensidades de precipitação e a 

duração associada a um dado período de retorno pelo método dos mínimos quadrados; 

D - duração da chuvada (min). 

Note-se que, para a aplicação das referidas tabelas é necessário o cálculo do tempo de 

concentração (tc). Face às características fisiografias das áreas a drenar utiliza-se a fórmula de 

Kirpich. A sua expressão de cálculo é a seguinte: 

385,0

77,0

0663,0
S

L
tc ×=  
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onde: 

 tc - tempo de concentração (h); 

 L - comprimento máximo entre o ponto mais a montante e o ponto de descarga (km); 

 S - inclinação média entre o ponto mais a montante e o ponto de descarga (m/m). 

Deste modo, os valores adoptados para os parâmetros a e b para o período de retorno de 2 

anos na estação climatológica de Sines (26D/01), a estação mais próxima da área de estudo, 

são os indicados no Quadro 1.14. 

QUADRO 1.14 

Valores dos coeficientes a e b 

COEFICIENTES 
PERÍODO DE RETORNO DE 2 ANOS 

tc entre 5 e 30 minutos tc entre 30 minutos e 6 horas 

a 169,86 316,67 

b -0,536 -0,719 

Os coeficientes de regressão de Driver & Tasker utilizados para o cálculo da carga poluente 

encaminhada para cada ponto de descarga são variáveis de acordo com a precipitação média 

anual da região, sendo as regiões consideradas as seguintes: 

• Região I - precipitação média anual < 508 mm; 

• Região II - precipitação média anual > 508 mm e < 1 020 mm; 

• Região III - precipitação média anual > 1 020 mm. 

Deste modo, e dado que na região em estudo a precipitação média anual registada na Estação 

climatológica de Grândola (24F/01C) é de 681 mm, os coeficientes a utilizar são os referentes 

à região II, os quais se referem no Quadro 1.15: 

QUADRO 1.15 

Coeficientes de regressão de Driver & Tasker necessários ao cálculo da 

carga poluente e volume afluente aos pontos de descarga (Região II) 

PARÂMETRO βo 
β1 β2 β3 

BCF 
Hr (mm) A  (Km2) I (%) 

SST 20 1,326 0,436 0,202 1,6 
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PARÂMETRO βo 
β1 β2 β3 

BCF 
Hr (mm) A  (Km2) I (%) 

Zn 0,059 0.88 0,808 1,108 1,813 

Cu 0,013 0,504 0,585 0,816 1,548 

Pb 0,028 0,791 0,426 0,522 0,1 

Volume 62951 1,127 0,809 0,522 0,9 

 

Assim sendo, é possível através do cálculo da equação de Driver & Tasker, acima referida, 

estimar a carga poluente nos pontos de descarga da presente rodovia e consequentemente no 

meio hídrico receptor. 

Os resultados apresentados são expressos em carga poluente (kg). De forma a possibilitar a 

comparação dos resultados com a legislação converteu-se para concentração, através da 

divisão da carga poluente pelo volume descarregado. 

QUADRO 1.16 

Resultados da Modelação 

PONTO DE 
DESCARGA 

LADO DA 
VIA 

VOLUME 
(m3) 

CARGA DE POLUENTES (KG) CONCENTRAÇÃO DE 
POLUENTES (MG/L)  

SST Zn Cu Pb SST Zn Cu Pb 

11+975 Esquerda 160,48 2,04 0,08 0,02 0,00 12,69 0,51 0,09 0,01 

12+172 Esquerda 105,03 0,97 0,06 0,01 0,00 9,26 0,61 0,13 0,01 

12+172 Esquerda 102,70 0,81 0,07 0,01 0,00 7,89 0,65 0,14 0,01 

12+872 Esquerda 132,86 1,62 0,07 0,01 0,00 12,17 0,53 0,11 0,01 

12+872 Esquerda 88,35 0,72 0,06 0,01 0,00 8,11 0,65 0,15 0,01 

14+050 Esquerda 106,25 0,67 0,07 0,02 0,00 6,27 0,69 0,16 0,01 

14+475 Esquerda 202,50 1,91 0,11 0,02 0,00 9,43 0,54 0,10 0,01 

15+200 Esquerda 218,68 1,59 0,13 0,02 0,00 7,25 0,59 0,10 0,01 

15+200 Esquerda 305,70 5,83 0,12 0,02 0,00 19,06 0,40 0,06 0,01 

15+325 Esquerda 129,59 0,89 0,08 0,02 0,00 6,86 0,65 0,14 0,01 

16+000 Esquerda 177,92 1,40 0,11 0,02 0,00 7,88 0,59 0,11 0,01 

16+575 Esquerda 431,00 4,57 0,20 0,03 0,00 10,60 0,46 0,06 0,00 

17+088 Esquerda 268,18 4,76 0,11 0,02 0,00 17,76 0,42 0,06 0,01 

17+900 Esquerda 294,07 2,33 0,16 0,03 0,00 7,93 0,54 0,09 0,00 

18+384 Esquerda 502,06 5,19 0,23 0,03 0,00 10,35 0,46 0,06 0,00 

18+475 Esquerda 268,78 1,43 0,17 0,03 0,00 5,31 0,63 0,11 0,00 

19+900 Esquerda 1292,54 24,93 0,41 0,04 0,00 19,29 0,32 0,03 0,00 

20+113 Esquerda 744,35 8,07 0,31 0,04 0,00 10,84 0,42 0,05 0,00 



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Sublanço D2 – Nó de Relvas Verdes / Nó de 
Roncão (IC33) 

RECAPE 

IT882-D2-92105-E-/ 

 

FOLHA: 35/57 

 TÍTULO:  
Volume III – Anexos Técnicos 
Anexo 4 – Recursos Hídricos 

 

 

 

TECNOFISIL 

PONTO DE 
DESCARGA 

LADO DA 
VIA 

VOLUME 
(m3) 

CARGA DE POLUENTES (KG) CONCENTRAÇÃO DE 
POLUENTES (MG/L)  

SST Zn Cu Pb SST Zn Cu Pb 

20+625 Esquerda 595,09 4,90 0,29 0,04 0,00 8,23 0,48 0,06 0,00 

21+425 Esquerda 646,37 5,50 0,30 0,04 0,00 8,51 0,47 0,06 0,00 

22+200 Esquerda 133,43 1,26 0,08 0,02 0,00 9,47 0,58 0,12 0,01 

22+240 Esquerda 247,84 2,81 0,12 0,02 0,00 11,35 0,50 0,08 0,01 

22+930 Esquerda 237,00 1,97 0,13 0,02 0,00 8,33 0,55 0,09 0,01 

23+500 Direita 269,23 2,45 0,14 0,02 0,00 9,11 0,53 0,09 0,01 

24+000 Direita 381,21 3,44 0,19 0,03 0,00 9,02 0,50 0,07 0,00 

24+575 Direita 334,72 2,95 0,17 0,03 0,00 8,81 0,51 0,08 0,00 

26+125 Direita 240,17 1,52 0,15 0,03 0,00 6,33 0,61 0,11 0,00 

26+226 Esquerda 414,54 9,31 0,15 0,02 0,00 22,45 0,36 0,05 0,01 

26+226 Esquerda 512,52 5,83 0,23 0,03 0,00 11,38 0,44 0,06 0,00 

26+665 Esquerda 775,05 10,47 0,30 0,03 0,00 13,51 0,39 0,04 0,00 

Nó de Relvas Verdes 

0+000 Ramo A+B 1455,77 55,52 0,36 0,03 0,01 38,14 0,25 0,02 0,00 

0+190 Ramo A+B 391,15 15,53 0,12 0,01 0,00 39,70 0,30 0,04 0,01 

Nó da Badoca 

0+000 Ramo D 235,06 7,54 0,08 0,01 0,00 32,06 0,35 0,05 0,01 

0+180 Ramo C 1125,42 39,05 0,30 0,03 0,01 34,70 0,27 0,02 0,00 

Nó de Roncão 

0+448 Ramo A+B 241,05 4,55 0,10 0,02 0,00 18,89 0,42 0,07 0,01 

Nó Cruz de João Mendes 

0+080 Ramo C 344,09 16,32 0,10 0,01 0,00 47,43 0,29 0,04 0,01 

As concentrações simuladas foram comparadas com os valores limites de emissão (VLE) nas 

descargas de águas residuais do D.L. nº 236/98 de 1 de Agosto, todas as concentrações 

simuladas SST, ZN, Cu e Pb se encontram dentro dos valores legislados relativamente à 

legislação atrás citada. 

Relativamente aos valores limite estabelecidos para a qualidade das águas destinadas à rega, 

todas as concentrações simuladas de SST, Zn, Cu e Pb são inferiores aos VMA e VMR 

definidos pelo Anexo XVI do D.L. nº 236/98, de 1 de Agosto. 

As concentrações simuladas dos poluentes em análise foram comparadas com os VMA 

relativamente aos objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

estabelecido pelo D.L. 236/98, de 1 de Agosto, algumas concentrações simuladas de Zn e Cu, 

são superiores aos VMA estabelecidos pela legislação referida anteriormente. Estas 

concentrações encontram-se assinaladas no Quadro 1.16. 
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Como o sublanço D2 intercepta os perímetros de protecção alargados das captações 

existentes na área do Nó de Roncão e Nó de Cruz de João Mendes, considerou-se importante 

efectuar-se uma análise comparativa entres os valores simulados de SST, ZN, Cu e Pb e os 

Valores Máximos Admissíveis (VMA) estabelecidos para a qualidade das águas doces 

superficiais utilizadas para produção de água para consumo humano, pois de acordo com o 

Artigo 14.º da Secção II do Decreto - Lei 236/98, de 1 de Agosto podemos classificar as águas 

subterrâneas, como origem para a produção de água para consumo humano, que apresentem 

qualidades superior ou igual à da categoria A1 das águas doces superficiais, destinadas à 

produção de água para consumo humano. Existem dois pontos de descarga de águas de 

escorrência da via no Nó de Roncão, assinaladas no Quadro 1.16 com cor verde, cujas 

concentrações simuladas de Cu são superiores ao VMA da legislação referida anteriormente. 

É de referir que de acordo com os resultados obtidos pelo Driver & Tasker, é proposto um 

Plano de Monitorização (ver Anexo 5 do Volume IV – Acompanhamento e Monitorizações 

Ambientais) para comprovar ou contestar, os resultados das simulações efectuadas. 

1.6 Reavaliação avaliação dos impactes nos recursos hídricos superficiais 

1.6.1 Considerações gerais 

A implantação de uma infra-estrutura rodoviária pode ter impactes nos recursos hídricos, 

provocados pela construção e exploração da via rodoviária, resumindo-se principalmente a 

duas situações: 

• Alteração dos caudais que circulam nas linhas de água atravessadas pela infra-estrutura; 

• Alteração da qualidade da água superficial. 

No caso em estudo, e relativamente aos recursos hídricos, a maior sensibilidade está 

directamente relacionada o perímetro de protecção alargado das captações de abastecimento 

público que são interceptados pelo traçado. A construção da infra-estrutura pode provocar 

impactes aos poluentes gerados quer pela construção quer pela exploração da referida infra-

estrutura. 

Note-se que os poluentes típicos do tráfego rodoviário (metais pesados e hidrocarbonetos) são 

mais susceptíveis de provocar impactes cumulativos que agudos. Desta forma, torna-se 

importante estimar a quantidade total de poluição descarregada para o meio receptor, pelo que 

a previsão da qualidade das águas de escorrência da estrada, aplicando o modelo Driver & 
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& Tasker simplificado, este é um processo fundamental para avaliar os impactes que estas 

poderão causar no meio hídrico. 

1.6.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, serão considerados os impactes inerentes ao atravessamento 

das linhas de água, às alterações ao escoamento natural do solo, às afectações de infra-

estruturas de abastecimento público e à qualidade da água. 

Atravessamento de linhas de água 

O traçado em estudo intercepta várias linhas de água, a reposição destas linhas é conseguida 

através de passagens hidráulicas novas e outras existentes, estas foram objecto de 

verificação, as quais de acordo com a memória descritiva do projecto de drenagem satisfazem 

as necessidades das bacias a drenar e as condições de escoamento necessárias.  

De acordo com a memória descritiva do projecto de Drenagem (882-D2-21000-E-) é possível 

referir que as PH consideradas encontram-se orientadas de acordo com a directriz das linhas 

de água. É importante salientar que o projecto em análise é uma beneficiação de uma via 

existente, pelo que os impactes negativos expectáveis se afiguram pouco significativos e de 

reduzida magnitude, cuja significância é minimizada, tendo em conta que os caudais de cheia 

foram calculados para um período de retorno de 100 anos. 

Alterações do escoamento natural do solo 

Neste âmbito, os impactes que se podem registar, resultam dos trabalhos de movimentação e 

compactação de terras, da construção de taludes, obras de arte e do sistema drenagem, 

intrínsecas à implementação do Lanço D2. Todas as acções referidas anteriormente poderão 

provocar alterações no escoamento natural do solo, podemos por isso classificar os impactes 

provocados por estas acções como negativos. Mas tendo em conta o regime temporário da 

maioria das linhas de água atravessadas pelo traçado e ao correcto dimensionamento dos 

órgãos de drenagem dimensionados em fase de Projecto de Execução, estes impactes serão 

minimizados. 

No entanto, recomenda-se que as obras em linhas de água sejam realizadas durante o 

período seco, se possível, pois se as obras ocorrerem em períodos de maior precipitação 

poderão provocar impactes significativos. 
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Infra-Estruturas de Abastecimento de Água 

De acordo com a informação disponibilizada pelos Serviços Afectados (IT882-D2-50001-E-/), 

as diversas soluções a considerar para minimizar as afectações anteriormente apresentadas 

terão de ter em consideração os vários aspectos técnicos e a aprovação da Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém, tendo como objectivo restabelecer a normalidade nos Serviços 

Afectados. Caso estas soluções impliquem um corte no abastecimento de água potável à 

população, o impacte será negativo, temporário, de significância e magnitude média a elevada 

dependendo do período em que o abastecimento não é efectuado. Se esta intervenção não 

implicar um corte no abastecimento de água potável à população, considera-se um impacte 

negativo, temporário, de significância e magnitude reduzida. 

Infra-Estruturas de Drenagem de Águas Residuais 

De acordo com a informação disponibilizada pelos Serviços Afectados (IT882-D2-50001-E-/), 

as soluções a considerar para minimizar as afectações anteriormente apresentadas terão de 

ter em consideração os vários aspectos técnicos e a aprovação da Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, tendo como objectivo restabelecer a normalidade nos Serviços Afectados. 

Caso estas soluções impliquem uma interrupção no funcionamento da infra-estrutura, o 

impacte será negativo, temporário, de significância e magnitude média a elevada dependendo 

do período de interrupção no funcionamento. Se esta intervenção não implicar uma interrupção 

no bom funcionamento da infra-estrutura, considera-se um impacte negativo, temporário, de 

significância e magnitude reduzida. 

Charcas 

O traçado em estudo desenvolve-se na envolvência de 4 charcas sem no entanto se verificar 

uma afectação directa, pois a mais próxima, charca 3, encontra-se a 97m da plena via.  

A charca 1 não é afectada pois não são efectuadas descargas das águas de escorrência da 

via para a envolvente desta. Podemos considerar este impacte negativo, permanente, 

indirecto, de magnitude e significância reduzidas. 

Relativamente à charca 2 não se verifica afectação pois não se verificam descargas da via 

nesta área, apenas são encaminhadas as águas das valas de pé de talude para as linhas de 

água, estas águas têm uma carga poluentes muito baixa relativamente às águas de 
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escorrência da via. Considera-se este impacte negativo, permanente, indirecto, de magnitude 

e significância reduzida. 

A charca 3 é abastecida por uma linha de água que não é interceptada pelo traçado em 

análise, não obstante entre esta charca e o sublanço D2 existe a EN 120. Desta forma 

consideramos o impacte negativo, permanente, indirecto, de magnitude e significância 

reduzidas. 

Relativamente à charca 4 a linha de água que a abastece não é interceptada pelo traçado em 

estudo. Pelo que considera-se este impacte negativo, permanente, indirecto, de magnitude e 

significância reduzida. 

Qualidade da Água 

No decorrer desta fase, uma das afectações previstas está relacionada com as operações de 

movimentação de terras, designadamente a construção de aterros, escavações e 

terraplanagens, que por acção do vento e da chuva poderão levar ao transporte de materiais 

para os terrenos circundantes e linhas de água na proximidade da obra, acabando por se 

depositar na linha de água, aumentando a concentração dos sólidos em suspensão. Podemos 

considerar este impacte negativo, mas será temporário, indirecto e reversível num curto 

espaço de tempo, pelo que se considera de magnitude e significância reduzidas. 

A outra afectação da qualidade da água durante esta fase, de uma forma acidental, através do 

derrame de combustíveis das máquinas ou de outros materiais tóxicos ou perigosos (se 

houver escorrências ou infiltrações), ou pela descarga directa dos efluentes dos estaleiros. 

Podemos considerar este impacte como sendo negativo, indirecto, com significância e 

magnitude variável dependendo da quantidade e tipologia dos contaminantes. 

1.6.3 Fase de exploração 

Qualidade da Água 

No decorrer da fase da exploração da infra-estrutura, as águas de escorrência da via podem 

afectar a qualidade das águas superficiais e afectar os seus usos (rega, consumo), se não 

forem tomadas medidas de prevenção, tais como o dimensionamento e construção do sistema 

de drenagem. 



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Sublanço D2 – Nó de Relvas Verdes / Nó de 
Roncão (IC33) 

RECAPE 

IT882-D2-92105-E-/ 

 

FOLHA: 40/57 

 TÍTULO:  
Volume III – Anexos Técnicos 
Anexo 4 – Recursos Hídricos 

 

 

 

TECNOFISIL 

O impacte das águas de escorrência da via nos recursos hídricos, está directamente 

relacionado com o tipo de poluentes que se vão acumular na via, o tipo de pavimento que 

compõem a via, do volume de tráfego, das amplitudes térmicas, da intensidade e duração das 

chuvadas, das técnicas e produtos utilizados na manutenção da via e da envolvente desta, 

assim como o uso do solo das áreas adjacentes. Esta poluição tem origem nas emissões 

provenientes da circulação de veículos que resultam não apenas dos produtos de combustão 

total (CO2 e água), mas também da combustão parcial, fugas de lubrificantes e sistemas 

hidráulicos, contaminantes dos combustíveis, aditivos e de produtos resultantes do desgaste 

dos veículos. 

Consequentemente, uma complexa mistura de componentes é libertada, entre as quais; 

Monóxido de carbono, Óxidos de azoto, Hidrocarbonetos, Dióxido de enxofre, Metano, 

Chumbo e diversos outros metais pesados. 

A concentração destes poluentes na água de escorrência é mais crítica na área imediatamente 

a jusante do ponto de descarga, pois para os locais mais a jusante deste ponto o poder de 

diluição e auto-depuração das linhas de água vai contribuir para o decréscimo dessas 

concentrações. O impacte está directamente relacionado com a localização dos pontos de 

descarga do sistema de drenagem da via e com a sensibilidade hídrica do local, daí a 

importância de se identificarem as zonas sensíveis. 

Podemos considerar este impacte negativo, permanente, reversível devido à capacidade de 

auto-depuração do meio, de magnitude reduzida e pouco significativa, nas zonas pouco 

sensíveis. 
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2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

2.1 Considerações gerais 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de estudo abrange duas unidades geológicas: o 

Maciço Antigo e Orla Ocidental. 

Cerca de metade da área de estudo enquadra-se no Maciço Antigo. Este, é caracterizado por 

apresentar formações paleozóicas, sobretudo xistosos. Estas formações apresentam escassa 

aptidão hidrogeológica, dando origem a aquíferos, em geral, livres, descontínuos e de baixa 

produtividade sendo, por isso, uma região pobre em recursos hídricos subterrâneos.  

Nestes aquíferos, designados por aquíferos fracturados, fissurados ou cristalinos, a circulação 

de água é feita na camada superior de alteração e em fracturas que afectam a rocha. 

Na Orla Ocidental existe uma grande variedade de formações que constituem o suporte de 30 

sistemas aquíferos: unidades detríticas de idade terciária e quaternária; arenitos e calcários do 

Cretácico e calcários do Jurássico. Estas circunstâncias tornam a Orla Ocidental uma 

paisagem hidrogeológica única no País. 

Do ponto de vista hidrológico, a região em estudo caracteriza-se por apresentar 

essencialmente dois tipos de drenagem distintos. Estes dois tipos reflectem as diferenças 

litológicas e geomorfológicas existentes entre as formações de carácter sedimentar (formação 

PQ) e as de carácter metamórfico (formação Hmt).  

Os 9 kms iniciais são constituídos por formações sedimentares detríticas onde se identifica 

uma rede de drenagem do tipo dendrítica, pouco densa e com linhas de água pouco 

encaixadas.  

Por sua vez os 6 kms finais interferem com os materiais xistentos do Grupo Flisch do Baixo 

Alentejo que dão origem a uma rede de drenagem mais marcada e sinuosa, causada em parte 

pelo condicionamento estrutural do maciço, nomeadamente a xistosidade e a fracturação. Esta 

situação origina uma rede de drenagem dendrítica densa a ortogonal. 

Do ponto de vista hidrogeológico, e à semelhança da situação hidrológica, verifica-se a 

existência de diferentes tipos de circulação e acumulação de água subterrânea, que estão 

associados aos diferentes tipos litológicos existentes.  
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Os depósitos sedimentares plio-plistocénicos apresentam algum potencial aquífero, verificando 

uma circulação significativa com permeabilidade por porosidade (primária) nas areias e níveis 

com seixo e cascalho.  

Devido às características intrínsecas litológicas e estruturais destes materiais poder-se-ão 

formar diversos níveis aquíferos superficiais a sub-superficiais, por vezes com carácter 

suspenso que estarão associados à existência de níveis mais argilosos. 

No que se refere às formações metamórficas os aquíferos existentes serão pouco produtivos, 

do tipo fissural com permeabilidades baixas (do tipo secundária) onde a água circula por 

infiltração e percolação através do sistema de fracturas existente. Esta circulação dependerá 

da abertura, espaçamento e preenchimento das fracturas em profundidade, assim como 

eventuais zonas de escoamento preferencial que possam existir, nomeadamente zonas de 

falha, filões, etc. Esta circulação de água poderá levar a que ocorram exsurgências nos 

taludes de grandes escavações. 

De acordo com a bibliografia existente (Instituto da Água) existe um sistema aquífero na zona 

que é atravessada pelo traçado, denominado por “Sines – 032”.   
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FIGURA 2.1 

 Enquadramento lito-estratigráfico do sistema aquífero de Sines (032) 

(in Sistemas aquíferos de Portugal Continental, 2000) 

Este sistema é formado por dois aquíferos. Um que tem como suporte as formações 

carbonatadas jurássicas (que se encontram a uma maior profundidade) e outro que tem como 

suporte as formações miocénicas e pliocénicas, constituindo um aquífero superficial 

multicamada.  

Este sistema aquífero insere-se na Bacia de Santiago do Cacém, que teve origem durante o 

Mesozóico quando se deu o basculamento de blocos do soco paleozóico devido a fases 

distensivas. Existem 4 estruturas fundamentais que controlaram a movimentação dos blocos 

que dominaram esta bacia, nomeadamente: falha de Santo André, falha de Santa Cruz, falha 

de Grândola e o alinhamento estrutural Portimão, Monchique-Sines-Sesimbra-Sintra (INAG, 

2000). 

Um dos aquíferos é cársico, artesiano, cujo reservatório é formado pelos calcários e dolomitos 

do Jurássico, pertencentes às unidades J1c-g, J2c e J3-4 descritas anterirmente. O outro 

aquífero, que se encontra sobreposto ao anterior é um aquífero multicamada, poroso livre a 

confinado e cujo reservatório são as formações do Miocénico e do Plio-Plistocénico (PQ). 

São as formações carbonatadas do Jurássico que suportam o aquífero mais importante na 

região. A recarga é directa nas zonas onde as formações carbonatadas afloram e nas outras 

zonas é feita por drenância dos aquíferos sobrejacentes. Por sua vez o aquífero poroso recebe 

a recarga directa da percipitação, pois tem uma grande área de afloramento e existe conexão 

hidráulica com as linhas de água (INAG, 2000).  
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FIGURA 2.2 

Intersecção do traçado em estudo com o sistema aquífero de Sines 
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2.1.1.1 Captações de origem subterrânea 

No sentido de actualizar e complementar a análise, no respeitante às captações de origem 

subterrânea, foram solicitadas informações específicas às entidades competentes, sendo de 

considerar, de acordo com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a existência de 5 

furos, identificados na freguesia de São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do 

Cacém. 

A caracterização dos mesmos é apresentada no Quadro 2.1, sendo a respectiva cartografia 

representada no Desenho 882-D2-92107-E-/  – Zonas Hídricas Sensíveis (Anexo V – Peças 

Desenhadas). 
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QUADRO 2.1 

Caracterização das captações públicas de origem subterrânea identificadas na área de estudo 
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Furo 3 JFF 1 155200 124602 A Sul da 
estrada 

8385 17091992 3,0 l/s Licenciamento Estudo 
hidrogeológico 

Em funcionamento 506 Imediata, 
Intermédia, Alargada 

Furo 4 MJV 1 155160 124522 A Sul da 
estrada 103 31031995 3,5 l/s Licenciamento Estudo 

hidrogeológico Em funcionamento 506 Imediata, Intermédia, 
Alargada 

Furo 6 IC1 155440 124329 A Norte da
 estrada 

100 01111998  Licenciamento Estudo 
hidrogeológico 

Abandonado 506 Imediata, 
Intermédia, Alargada 

Furo 7 JFF3 155398 124234  101 24112000  Abandonar  Abandonado 506  

Furo 8 SDL 155516 123515  77 14092001 72 l/h Licenciamento 
Estudo 

hidrogeológico Em funcionamento 506 
Imediata, 

Intermédia, Alargada 

      Captações Subterrâneas activas 

FONTE: Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Divisão de Ambiente e Saneamento Básico 
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QUADRO 2.2 

Localização das captações identificadas 

CAPTAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

APROXIMADA 

(km) 

DISTÂNCIA À VIA 

Furo 3 0+060 
52m do talude de escavação do lado direito do Restabelecimento 

23.1B do Nó de Cruz de João Mendes 

Furo 4 0+160 
91 m do talude de aterro, do lado direito do Restabelecimento 23.1B 

do Nó de Cruz de João Mendes 

Furo 8 0+820 25m do talude de escavação do Rest. 00.01 

Segundo informação da Câmara Municipal de Santiago do Cacém relativamente aos furos de 

São Francisco da Serra refere-se o seguinte: 

• Furo 6 (IC1) - Captação desactivada a licenciar; 

• Furo 8 (SDL) - Captação activa a licenciar; 

• Furo 3 (JFF1) - Captação desactivada a licenciar; 

• Furo 4 MJV 1 - Captação desactivada a licenciar. 

Mais se informa, que o Furo 7 (JFF3), não foi alvo de nenhum estudo por se encontrar 

desactivado e em processo de selagem. 

A totalidade dos furos identificados pertence ao Sistema de São Francisco da Serra, que 

assegura o abastecimento de 883 habitantes. À excepção do furo 7, em estado abandonado, 

os restantes encontram-se em processo de licenciamento na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), tendo sido definidos os respectivos 

perímetros de protecção (ver Desenho 882-D2-92127-E-/ – Carta Síntese de 

Condicionantes), com base em estudos hidrológicos efectuados. Em actividade, apenas de 

constatar o furo 8, em exploração desde 14/09/2001. 

Na proximidade do furo 8 foi implementada uma estação de tratamento de águas (ETA), em 

2003, conforme se poderá verificar no Desenho 882-D2-92107-E-/ – Zonas Hídricas 

Sensíveis. Foi solicitado, pela CM de Santiago do Cacém, que a zona de protecção imediata 

fosse assumida como a zona já vedada, no entanto, segundo este município, não se obteve 

resposta por parte da CCDR). 
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Neste sentido, a afectação indirecta, nomeadamente no seu perímetro alargado, das 

captações públicas de origem subterrânea com a designação de Furo 3, Furo 4 e Furo 8, deve 

ter em consideração a servidão instituída. A constituição desta segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, que estabelece as normas e critérios para a 

delimitação de perímetros de protecção (área contígua) de captações de águas subterrâneas 

destinadas ao abastecimento público com a finalidade de proteger a qualidade das águas 

dessas captações: 

«Zona de protecção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona 

de protecção intermédia, destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes 

persistentes, tais como compostos orgânicos, substâncias radioactivas, metais 

pesados, hidrocarbonetos e nitratos, onde as actividades e instalações são interditas 

ou condicionadas em função do risco de poluição das águas, tendo em atenção a 

natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a quantidade de poluentes, bem 

como o modo de emissão desses poluentes” (artigo 3.º do Decreto-Lei mencionado).» 

Refira-se que o Projecto de drenagem (IT882-D2-20001-E-A) teve em consideração as 

indicações da DIA, relativamente à intervenção nos perímetros de Protecção das Captações 

de Água existentes no Nó de Roncão e de Cruz de João Mendes. 

Toda a drenagem de plataforma, incluído as valas de Pé de Talude associadas, que esteja 

prevista a sua descarga nestas zonas, está considerada com revestimento em betão, 

garantindo o seu encaminhamento para as linhas de água. 

Por sua vez, as linhas de água que se encontram dentro do perímetro de Protecção e nas 

quais estejam a ser descarregadas as referidas águas da plataforma, encontram-se 

igualmente impermeabilizadas em betão até ao limite exterior. 

Tratando-se de uma zona com uma orografia acidentada, em que as referidas valas 

apresentam alguma declividade, considerou-se no seu términos bacias de dissipação de 

energia em betão, de modo a garantir a redução da velocidade Estas bacias apresentam a 

mesma configuração e geometria das consideradas nas saídas das Passagens Hidráulicas. 

Quanto aos restantes pontos de água, apenas de referir a existência de poços particulares 

com diversos fins, sejam eles para abastecimento humano, para rega ou para os animais (ver 

Desenho 882-D2-92107-E-/ – Zonas Hídricas Sensíveis, do Anexo V – Peças Desenhadas), 
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sendo de referir a proximidade do traçado do Sublanço D2 ao poço 4 e poço 15 ao talude de 

escavação da via a beneficiar  

QUADRO 2.3 

Caracterização das captações de origem subterrânea privadas identificadas na área de estudo 

 
TIPO 

DISTÂNCIA AO TRAÇADO 

(m) 

LOCALIZAÇÃO 

(KM) 

MODO DE AFECTAÇÃO 

POTENCIAL 

1 Poço 390 m 

0+675 do Rest. 11.0 

do Nó de Relvas 

Verdes 

Lado Direito – Talude de escavação 

2 Poço 
22 m da área a modelar e a 44 

m do Nó de Relvas Verdes 
11+750 Lado esquerdo – Berma 

3 Poço 
48 m da área a modelar e a 83 

m do Nó de Relvas Verdes 
11+720 

Lado esquerdo – Talude de 

escavação 

4 Poço 
70 m da área a modelar e a 68 

m do Nó de Relvas Verdes 
11+720 

Lado esquerdo – Talude de 

escavação 

5 Poço 116 m da  
Rotunda do Rest. 

11.0 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

6 Poço 261 m 
Rotunda do Rest. 

11.0 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

7 Poço 290 m 
Rotunda do Rest. 

11.0 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

8 Poço 229 m 
Rotunda do Rest. 

11.0 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

9 Poço 286 m Rest. 20.1 
Lado esquerdo da via – Talude de 

escavação 

10 Poço 450 m Rest. 20.1 
Lado esquerdo da via – Talude de 

escavação 

11 Poço 88 m 24+150 Lado direito da via – Berma 

12 Poço 4 m 24+150 
Lado esquerdo da via – Talude de 

escavação 

13 Poço 75 m 24+260 
Lado esquerdo da via – Talude de 

escavação 

14 Poço 95 m 24+920 Lado esquerdo da via – Berma 

15 Poço 15 m 25+125 
Lado direito da via – Talude de 

escavação 

16 Poço 179 m 

0+760 da Ligação a 

Cruz de João 

Mendes 

Lado esquerdo da via – Berma 

17 Poço 301 m 0+030 do Rest. 26.1B Lado esquerdo da via – Talude de 
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TIPO 

DISTÂNCIA AO TRAÇADO 

(m) 

LOCALIZAÇÃO 

(KM) 

MODO DE AFECTAÇÃO 

POTENCIAL 

escavação 

17 Poço 356 m 

1+000 da Ligação a 

Cruz de João 

Mendes 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

18 Poço 122 m 

1+025 da Ligação a 

Cruz de João 

Mendes 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

19 Poço  351 m 

1+975 da Ligação a 

Cruz de João 

Mendes 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

20 Poço 264 m 

1+025 da Ligação a 

Cruz de João 

Mendes 

Lado direito da via – Talude de 

escavação 

2.1.1.1 Qualidade das águas subterrâneas 

De forma a caracterizar a qualidade das águas subterrâneas da área de estudo, consideraram-

se os dados obtidos a partir da estação de monitorização da qualidade das águas 

subterrâneas SC36 (516/126) no concelho de Santiago do Cacém, e da estação Boebolegão – 

PS2, no concelho de Grândola, para o período de análise entre 21/07/2000 a 19/11/2008. 

Quadro 2.4 

Qualidade das águas subterrâneas  

PARÂMETROS MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 

VMR VMA 

DL n.º 236/98  

(anexo VI) 

Estação SC36 

Cálcio (mg/l) - - - 100 - 

Cloreto (mg/l) 76,00 87,00 70,00 25 - 

Magnésio (mg/l) - - - 30 50 

Sódio (mg/l) - - - 20 150 

Sulfato (mg/l) 24,68 25,00 24,00 25 250 

Estação Boebolegão 
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PARÂMETROS MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 

VMR VMA 

DL n.º 236/98  

(anexo VI) 

Cálcio (mg/l) 11,36 13,25 87,50 100 - 

Cloreto (mg/l) 34,59 74,00 23,00 25 - 

Magnésio (mg/l) 5,38 6,75 4,50 30 50 

Sódio (mg/l) 15,14 16,68 13,00 20 150 

Sulfato (mg/l) 6,46 19,00 4,00 25 250 

Fonte: Snirh 

Comparando estes valores com o estabelecido no Decreto-lei n.º236/98, de 1 de Agosto 

verifica-se que: 

• O cálcio apresenta concentrações inferiores aos dos VMR; 

• O Cloretos apresentam, em média, valores acima dos VMR; 

• O Magnésio apresenta inferiores aos dos Valores Máximos Recomendados e Valores 

Máximos Admissíveis; 

• As concentrações de Sódio e Sulfatos encontram-se, para a estação SC36, aproximados 

aos VMR e inferiores aos inferiores aos VML, sendo que para a estação do Boebolegão, 

os valores são muito inferiores, tanto aos VMR como aos VML 

De referir ainda que os parâmetros analisados são escassos pelo que não é possível elaborar 

uma caracterização mais adequada e fiável deste aspecto além disso, não foi elaborada uma 

caracterização bacteriológica, boa indicadora da qualidade da água. 

2.1.1.2 Sensibilidade dos aquíferos à poluição 

A sensibilidade dos aquíferos à poluição é avaliada consoante duas aproximações, sendo que 

a segunda integra aspectos da primeira. A respectiva cartografia é apresentada nos Desenhos 

882-D2-92111-E-/ – Vulnerabilidade à Poluição – Classificação EPPNA e 882-A-92110-E-/ - 

Vulnerabilidade à Poluição – Índice DRASTIC, ambos constantes no Volume V – Peças 

Desenhadas.  
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CLASSIFICAÇÃO EPPNA 

A primeira aproximação foi a proposta no documento “Informação Cartográfica dos Planos de 

Bacia. Sistematização das Figuras e Cartas a Imprimir em Papel” da autoria da Equipa de 

Projecto do Plano Nacional da Água (EPPNA), versão de Outubro de 1998 (EPPNA, 1998). De 

acordo com esta aproximação, para cada formação litológica / hidrogeológica é atribuída uma 

classe de vulnerabilidade da forma, definida no Quadro 2.5. 

QUADRO 2.5 

Classes de vulnerabilidade à poluição de acordo com a EPPNA 

CLASSE VULNERABILIDADE 
À POLUIÇÃO 

V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 
com a água superficial 

Alto 

V4 – Aquífero sem sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 
com a água superficial Médio 

V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 

V6 - Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e Variável 

V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 - Inexistência de aquíferos Muito Baixo 

MÉTODO DRASTIC 

Uma segunda aproximação, mais completa que a primeira, uma vez que integra outros 

aspectos que condicionam o potencial de vulnerabilidade de uma formação hidrogeológica, é a 

do método DRASTIC. Neste método, e de uma forma simples, pode considerar-se a seguinte 

relação entre o índice de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos: 

• Índice DRASTIC superior a 199: que se considerou ser vulnerabilidade muito elevada; 

• Índice DRASTIC entre 160 e 199: que se considerou ser vulnerabilidade elevada; 

• Índice DRASTIC entre 120 e 159: que se considerou ser vulnerabilidade intermédia; 

• Índice DRASTIC inferior a 120: que se considerou ser vulnerabilidade baixa. 
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Os valores que se apresentam no Quadro 2.5 para as áreas com potencial interesse 

hidrogeológico partilhadas com outras bacias hidrográficas, referem-se exclusivamente à área 

dos sistemas incluída no Plano de Bacia do Sado. 

QUADRO 2.6 

 Índice DRASTIC de potencial de vulnerabilidade à poluição por sistema hidrogeológico: valor 

médio ponderado pela área e áreas por classe de vulnerabilidade 

ÁREA POR CLASSE DE ÍNDICE DRASTIC (km2) 

SISTEMA 
HIDROGEOLÓGICO 

DRASTIC 
médio 23–79 80–99 100–

119 
120–
139 

140–
159 

160–
179 

180–
199 

200–
226 

Bacia de Alvalade 145 – 0 3 298 236 154 18 – 

Gabros de Beja 98 11 108 42 1 1 – – 2 

Bacia do Tejo–Sado /Margem 
Esquerda 156 0 9 54 249 899 888 50 0 

Sines 148 – 1 13 65 87 77 6 – 

Viana do Alentejo – Alvito 145 – 6 2 – – – 8 0 

Arrábida 132 0 7 13 24 12 2 7 0 

Calcários e Quartzitos de 
Cabrela e Montemor-o-Novo 107 – 6 8 2 – – – – 

Gabros de Alvito 98 – 54 13 – – – – – 

Gnaisses e Tonalitos de 
Évora 94 – 26 15 – – – – – 

Granitóides de Montemor-o- 
-Novo e Almansor 112 1 17 68 34 – – – – 

Extensão da Margem 
Esquerda da Bacia do Tejo 138 1 6 35 271 185 48 3 – 

Maciço Vulcano–Sedimentar 
de Portel 196 – 0 0 – – – 1 4 

Plio–Quaternário do Litoral 
Alentejano 

161 – 0 0 1 16 58 0 – 

Restante Área da Bacia do 
Sado 113 51 1509 1809 652 281 290 59 14 

 

Dos resultados apresentados nos quadros anteriores, retiram-se as seguintes elações: 

• Segundo o índice de classificação DRASTIC o traçado do sublanço D2 desenvolve-se, 

numa zona inicial, num sistema aquífero de vulnerabilidade intermédia sendo que a 

partir de do km 21+000, a via atravessa uma área de baixa vulnerabilidade; 
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• De acordo com o índice de vulnerabilidade à poluição EPPNA até ao km 21+000, onde 

o traçado se desenvolve sobre um aquífero em sedimentos não consolidados com 

ligação hidráulica com a água superficial, o índice de vulnerabilidade é alto, a partir 

deste ponto e até ao final do traçado, o desenvolvimento da via sobre um sistema em 

rochas fissuradas, determina um índice de classificação baixo a variável;  

• As captações públicas identificadas no final do sublanço D2, na zona de implantação 

dos Nó do Roncão e Nó de Cruz de João Mendes Cruz de João Mendes, localizam-se 

numa zona onde a vulnerabilidade à poluição é classificada como baixa, segundo o 

índice DRASTIC, ou baixa e variável, segundo o índice de EPPNA. 

2.2 Reavaliação de Impactes 

2.2.1 Fase de construção 

Os impactes nas águas subterrâneas provocados na fase de construção da via, resultam da 

alteração do equilíbrio hidrogeológico, durante os trabalhos de escavação e de aterro.   

As escavações poderão levar ao corte de fluxos de água subterrânea, assim como à 

intercepção de níveis freáticos, situação que poderá provocar diminuição do caudal de 

nascentes ou o rebaixamento do nível de água nas captações próximas, assim como alterar a 

qualidade das águas subterrâneas, nomeadamente por queda de terras provocada pelas 

máquinas e derrames de óleos e outros efluentes líquidos, as quais são utilizadas para 

abastecimento público, doméstico e para rega.   

Das captações públicas identificadas, nenhuma é afectada directamente pela implementação 

do sublanço D2. No entanto, verifica-se a afectação directa do perímetro de protecção 

alargado dos furos 3, 4 e 8. Esta afectação induz impactes negativos, embora de média 

significância e magnitude.  

Relativamente aos poços, refere-se a afectação indirecta dos poços 4 e 15, como sendo os 

mais próximos ao traçado. Uma vez que se verifica não haver descargas na proximidade 

destes poços (ver Desenho 882-D2-92108-E-/ - Drenagem Versus Zonas Hídricas Sensíveis), 

esta afectação traduz-se num impacte negativo, indirecto de média magnitude e média 

significância.  
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Nos restantes poços identificados, ponderando a distância à via, considera-se que a sua 

afectação constitui um impacte negativo, indirecto, de significância e magnitude reduzidas. 

2.2.2 Fase de exploração 

 Os principais impactes previstos nas águas subterrâneas, na fase de exploração, encontram-

se relacionados com as descargas das águas de escorrência da via e com derrames 

acidentais de substâncias tóxicas e perigosas que, durante a fase de exploração da via 

rodoviária, poderão afectar os sistemas aquíferos existentes.  

Os efluentes descarregados transportam poluentes, como óleos, partículas resultantes do 

desgaste de pneus, metais pesados, que poderão condicionar o uso das águas subterrâneas.  

Os impactes previstos nos pontos sensíveis identificados, tendo em conta os pontos de 

descarga, a vulnerabilidade à poluição das formações atravessadas e o tipo de área receptora, 

são apresentados na avaliação de impactes dos recursos hídricos superficiais.  

As descargas das águas de escorrência da via, nas zonas sensíveis, tais como as zonas de 

protecção de captações, constituem um impacte negativo e significativo, uma vez que poderá 

provocar a alteração da qualidade da água extraída nas mesmas. No entanto as 

concentrações de poluentes simuladas pelo modelo Driver & Tasker e Driscoll apresentam 

valores inferiores aos limites legislados.  
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3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ADICIONAIS 

No que se refere aos recursos hídricos podemos considerá-los sensíveis, devido à proximidade 

da área de estudo às linhas de água, às captações de água para abastecimento público, poços, 

zonas de máxima infiltração e zonas de protecção especial. 

No entanto, verifica-se não haver impedimento à realização do projecto, se aplicadas medidas de 

minimização preconizada, com o objectivo de atenuar o impacte que a infra-estrutura pode ter 

nos recursos hídricos da zona. 

3.1.1 Fase de Construção 

No decorrer desta fase existem determinadas acções que podem ser tidas em conta de forma a 

minimizar os impactes inerentes à fase de construção: 

• As movimentações na envolvente de poços ou furos devem ser cuidadosa de forma a evitar 

a sua afectação ou mesmo destruição; 

• A quando da intervenção em linhas de água, esta deverá ser executada, se possível, na 

época seca; 

• Durante esta fase deve ser assegurada a limpeza e manutenção das linhas de água; 

• No final da obra as linhas de água deverão ser protegidas da erosão; para tal deve-se repor 

o coberto vegetal dos locais afectados pelos trabalhos de construção. Só desta forma se 

reduz o transporte de sólidos para as linhas de água; 

• Quando esta fase estiver finalizada, todas as linhas de água devem estar restabelecidas 

recorrendo a sistemas de drenagem adequadamente dimensionados, tendo em conta as 

novas características da área envolvente; 

• A afectação dos recursos hídricos provocada pelas águas residuais provenientes do 

estaleiro ou oficinas afecta à obra deverá ser controlada através da instalação de um 

sistema adequado de tratamento das águas residuais ou do encaminhamento destas águas 

para o sistema de águas residuais local. Caso se opte pela descarga no meio hídrico 

envolvente, deve-se garantir que os efluentes estejam de acordo com os valores limites 

definidos pelo Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto; 
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• As operações passíveis de provocar a contaminação dos recursos hídricos, como a 

manutenção e lavagem das máquinas afectas à obra, deverão ser feitas em locais 

devidamente impermeabilizados. 

3.1.2 Fase de Exploração 

• No decorrer desta fase é importante a manutenção do sistema de drenagem e a 

conservação dos taludes, de forma a evitar as inundações provocadas pelo assoreamento 

dos órgãos de drenagem; 

• No caso de se verificar um acidente na via com um veículo de transporte de materiais 

tóxicos e perigosos, em que se verifique um derrame dos materiais para o meio hídrico ou 

para o solo, deverão ser tomadas medidas adequadas. Deverão ser contactadas as 

entidades responsáveis para que possam agir com rapidez, de forma a minimizar o impacte 

que esta descarga acidental possa ter no meio envolvente; 

• Os impactes provocados pela circulação automóvel podem ser minimizados se forem 

tomadas medidas preventivas, nomeadamente a construção de um sistema adequado de 

drenagem e, se necessário, recorrer a tratamento das águas de escorrência; 

• É recomendado um Plano de Monitorização para controlo da qualidade das águas de 

escorrência da via e dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), com o objectivo de 

detectar alguma alteração da qualidade destes recursos, provocada pela construção e 

exploração da infra-estrutura. 

Este plano de monitorização vai dar especial atenção às zonas de maior vulnerabilidade como 

zonas de máxima infiltração e à envolvente das captações de abastecimento público próximas ao 

traçado ver Anexo 5 - Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos do Volume IV – 

Acompanhamento e Monitorização Ambientais. 


