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4.7  -  OCUPAÇÃO DO SOLO 

4.7.1  -  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Presentemente, não existe ainda, para a área em estudo, cartografia de ocupação actual do 
solo do Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG) na escala 1:25.000. Por outro lado 
os PDM's dos quatro concelhos abrangidos pelo traçado em estudo, também não apresentam 
este tipo de cartografia actualizada.  

Assim, para a análise deste descritor recorreu-se fundamentalmente a trabalho de campo e 
análise da fotografia aérea, tendo como pano de fundo orientador a Carta de Uso do Solo 
CORINE LAND COVER, na escala 1:100.000, que como sabemos, revela insuficiências 
graves ao nível da delimitação das manchas de ocupação do solo, quando se amplia para uma 
escala maior. 

Neste sentido, a carta que se designou "Uso do Solo" (Desenho FALB-EP-EIA-04), 
apresentada na escala 1:25.000, foi elaborada com base nos elementos acima referidos, tendo 
sido complementada com a informação contida nos PDM's dos quatro concelhos abrangidos 
pelo traçado em estudo, nomeadamente no que se refere à delimitação das áreas sociais. 

Neste ponto deve realçar-se que os espaços urbanos designados na carta de uso do solo 
correspondem a áreas que se encontram definidas como núcleos urbanos existentes no PDM, 
mas que, no entanto, neste momento muitas dessas áreas apresentam outro tipo de ocupação 
fundamentalmente agrícola e florestal na matriz das quais se inserem habitações e/ou 
pequenos aglomerados dispersos, os quais poderão vir futuramente a sofrer alguma 
densificação.  

Assim, chama-se a atenção que o Desenho FALB-EP-EIA-04 não corresponde a uma carta de 
ocupação actual do solo, mas pretende mostrar a previsão de evolução em termos urbanísticos 
e industriais para a região. Este facto, deve-se a que, tendo em conta o projecto em estudo, 
estes aspectos se apresentam como elementos condicionantes mais restritivos à sua 
implantação. 

Verifica-se actualmente, que nenhum dos traçados em estudo atravessa uma área social de 
elevada densidade. As que são atravessadas apresentam um tipo de habitação dispersa com 
áreas agrícolas na envolvente. No entanto, constituem zonas sociais pré-definidas nos PDM´s 
dos vários concelhos abrangidos. 

Relativamente às áreas agrícolas, florestais e matos, mediante trabalho de campo exaustivo 
foram detectados alguns erros na carta CORINE, designadamente a nível da inserção das 
manchas e sua classificação, principalmente na envolvente de Fátima e áreas a oeste. Assim, 
foram efectuadas algumas correcções, que incidiram na área já referida, bem como na área de 
Ourém (castelo), Vilar de Prazeres e Alburitel, especialmente nos corredores mais próximos 
dos traçados em estudo (cerca de 1 a 2 km). Para o efeito foi utilizada fotografia aérea, 
policromática, de Outubro de 2000, na escala aproximada de 1:15.000, aferida com trabalho 
de campo realizado em Outubro de 2001. 
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Foram consideradas as seguintes classes de ocupação do solo, a partir da nomenclatura 
utilizada na carta base CORINE: 

 Áreas Sociais (Urbanas e Industriais) - espaços urbanos e espaços industriais 
existentes; 

 Extracção de Inertes - pedreiras e areeiros; 

 Agricultura - cultura arvense, olival e vinha; 

 Floresta – dominância do pinheiro bravo e eucalipto;  

 Matos - em afloramentos rochosos ou áreas florestais recentemente ardidas. 

4.7.2  -  ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na parte inicial, a poente da A1, dominam as áreas florestais, de pinheiro bravo e eucalipto, 
excepto na envolvente de Chainça, onde existe uma área agrícola significativa. 

As áreas sociais, principalmente residenciais, ocupam áreas importantes, sendo de destacar 
Fátima, Ourém, Loureira, Chainça, Santa Catarina da Serra, Gondemaria, Atouguia, Vilar dos 
Prazeres, Pêras Ruivas, Alburitel e Fontainhas. 

As áreas agrícolas são especialmente abundantes nos vales da ribeira do Cuvo/ribeira de 
Seiça, ribeira das Silveiras, ribeira de Gondemaria/ribeira da Granja, e nas zonas de encostas 
suaves a norte de Alburitel e a sul de Vilar dos Prazeres e na várzea de Vale de Ovos  

As áreas florestais com base em pinheiro bravo, são muito abundantes. As mais significativas 
situam-se para oeste da A1, em ambos os lados da ribeira do Escandarão, nos montes 
envolventes do castelo de Ourém e para norte da ribeira de Seiça (na parte mais a nascente da 
área em estudo). Sensivelmente para leste de Ourém, a floresta é mais diversificada, surgindo 
com maior número de espécies, designadamente o sobreiro, azinheira, carvalho e vegetação 
ribeirinha no vale da ribeira de Seiça, a par com povoamentos dominantes de pinheiro bravo e 
eucalipto. 

Os matos surgem em áreas de declives muito acentuados, com abundantes afloramentos 
rochosos calcários, onde nem mesmo as oliveiras prosperam, ou em locais onde ocorreram 
incêndios florestais recentes. As principais manchas situam-se junto a Fátima e também a sul 
e nascente de Alburitel. 

Na zona em estudo, a actividade agrícola reparte-se por 2 sistemas: 

 policultura tradicional com base no olival, vinha e cultura arvense de sequeiro; 

 culturas regadas nas principais várzeas. 

As explorações agrícolas são geralmente constituídas por parcelas de pequena e muito 
pequena dimensão, exploradas por conta própria, com mão-de-obra familiar, em regime de 
complementaridade com outras actividades. 
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Na zona a oeste da EN 357, existem algumas “bolsas” agrícolas rodeadas de pinhal. 
Encontram-se divididas em parcelas de pequena e muito pequena dimensão, explorando Solos 
de Baixas. Apesar de muitas estarem progressivamente a ser abandonadas, outras mantêm 
ainda a produção. As culturas mais comuns são as hortícolas, para consumo do agregado 
familiar do produtor, bem como nabos, beterraba e milho, para consumo de pequenos 
efectivos de gado ovino, explorado em regime de semi-estabulação. Nas encostas, quando em 
presença de declives suaves, existem pequenas vinhas, nogueiras e oliveiras. 

Nesta zona, não existem poços para rega, sendo por isso o regime de sequeiro quase 
exclusivo. As parcelas são de pequena e muito pequena dimensão. 

Nas restantes áreas de policultura tradicional de sequeiro, predomina o olival, seguido da 
vinha e das culturas arvenses. As parcelas são geralmente de pequena dimensão, raramente 
acima dos 2 ha. Na zona sul da área em estudo, encontram-se parcelas de dimensão média, 
que chegam em alguns casos aos 5 ha. 

Na zona norte, as áreas agrícolas de sequeiro, alternam com outras de regadio, junto às linhas 
de água, e com áreas florestais, num mosaico diversificado. A rega é efectuada a partir de 
poços. 

Muitas parcelas agrícolas de sequeiro, encontra-se abandonadas ou em utilização muito 
extensiva, com pousios longos. Outras foram já reconvertidas em pinhal. Trata-se de uma 
situação devida à perda da rentabilidade das culturas de sequeiro, em solos de fraca aptidão 
agrícola, bem como a proximidade dos núcleos urbanos de grande dinamismo como Fátima e 
Ourém, geradores de emprego na área dos serviços e da indústria. 

As várzeas de maior desenvolvimento, designadamente as que correspondem às ribeiras de 
Gondemaria, das Olheiras, do Cuvo/Seiça e das Silveiras, são exploradas principalmente com 
culturas arvenses de sequeiro e regadio, olival e vinha. Muitas parcelas encontram-se 
abandonadas, especialmente as de menor dimensão. Nas culturas regadas, ocupam lugar de 
destaque o milho e as hortícolas. 

A várzea de Vale dos Ovos, é uma área com algumas potencialidades agrícolas, porém, na sua 
maior parte, encontra-se inculta há vários anos. 

Mediante contactos estabelecidos com diversas entidades, nomeadamente a Direcção 
Regional de Agricultura de Santarém, o Agrupamento Agrário de Santarém e a Zona Agrária 
de Ourém (Anexo J2), não se identificaram perímetros agrícolas existentes ou propostos na 
área envolvente aos traçados. Relativamente a Aproveitamentos Hidroagrícolas e segundo 
informação fornecida pelo Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), 
não se verifica a interferência das várias soluções do traçado com Aproveitamentos 
Hidroagrícolas do Grupo II, que são da competência desta entidade (Anexo J1). Os 
Aproveitamentos Hidroagrícolas do Grupo III, correspondentes a projectos de Regadios 
Tradicionais, são da competência da Direcção Regional tendo este assunto sido abordado 
junto desta entidade e fornecida a informação da não existência destes aproveitamentos na 
região envolvente ao traçado.  
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Existem dois espaços industriais importantes na região, que se localizam nas proximidades 
dos traçados:  

 Zona Industrial de Vilar dos Prazeres – limítrofe ao km 16+000 da Solução Sul; 

 Zona Industrial de Ourém (Casal dos Frades) – a cerca de 700mNE do km 16+200 da 
Solução Norte 

De acordo com as expectativas de expansão dos concelhos, estão previstas ainda 3 grande 
áreas industriais na envolve aos traçados, nomeadamente: 

 Zona Industrial de S. Mamede – a cerca de 200 m da PS 8 da Ligação a Fátima 
(Solução Norte e Solução Sul); 

 Zona Industrial de Gondemaria – interceptada entre o km 8+900 a 9+400 da Solução 
Norte; 

 Zona Industrial de Alburitel – a cerca de 300m S do km 21+000 da Solução Sul. 

 

Relativamente à extracção de inertes na área envolvente aos traçados em estudo, 
identificaram-se quatro pedreiras, uma junto a Alqueidão, outra junto a Monte de D. Pedro, e 
duas junto ao Nó de Vale dos Ovos, sendo a exploração de areias e de calcário. 

Da visita de campo efectuada foi localizado um aviário a cerca de 150 m do km 7+800 da 
Solução Norte. 

 

 


