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11..  INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE 
ENCONTRA E DO PROPONENTE 

O estudo a que respeita o presente Relatório consiste no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de 

Alqueva, adiante abreviadamente designado por Projecto.  

Este Projecto destina-se a dotar uma área de cerca de 5 600 ha, em redor da Vila 

de Ferreira do Alentejo, com infra-estruturas de rega que permitam utilizar os 

referidos solos agrícolas para culturas de regadio.  

Para a implantação do Projecto encontram-se em avaliação duas alternativas de 

perímetro de rega a beneficiar, a mancha Alternativa 1, que compreende uma área 

total de cerca de 5 555 ha, e a mancha Alternativa 2, com cerca de 5 118 ha. 

A necessidade de elaboração de um EIA para este Projecto resulta da aplicação do 

Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, que determina no ponto 1, da alínea c) do 

Anexo II, ser obrigatório submeter ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

os “Projectos de desenvolvimento agrícola que incluam infra-estruturação de rega e 

drenagem” que se desenvolvam num área superior ou igual a dois mil hectares. 

A elaboração do EIA relativo ao Projecto em apreço decorre em fase de Estudo 

Prévio, tendo-se baseado essencialmente nos elementos constantes do “Projecto 

de Execução da Ligação Pisão-Roxo e Estudos Prévios e projectos de Execução 

dos blocos de Rega Associados”, elaborado pela AQUALOGOS, 

HIDROPROJECTO e PROCESL, em 2005, o qual integra o Traçado Preliminar das 

Infra-Estruturas Secundárias Para os Blocos de Ferreira e Valbom. 

O proponente do EIA do Projecto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-

Estruturas do Alqueva, S.A., com sede na Rua Zeca Afonso, nº2, 7800-522 Beja.  

Criada em 1995, a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 

Alqueva, S.A., é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que 

tem como objectivos conceber, executar, construir e explorar o Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento económico e social da sua área de intervenção, a que 

correspondem total ou parcialmente 19 concelhos da Região Alentejo. 
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO 
EIA  

O Estudo de Impacte Ambiental dos blocos de Rega de Ferreira e Valbom está a 

ser elaborado pela DHVFBO, estando mobilizada para o efeito uma equipa 

multidisciplinar, coordenada pelas Engªs Catarina Sequeira e Sara Lemos.  

A equipa do EIA integra os seguintes técnicos por especialidade: 

Especialidade  Técnicos 

Clima Sara Lemos (Engª. Ambiente) 

Geologia, Geomorfologia e 

Hidrogeologia 

António Chambel (Geólogo)                        

Jorge Duque (Geólogo)                                

Carlos Monge (Engº Recursos Hídricos) 

Recursos Hídricos Superficiais  Inês Dias (Engª. Ambiente) 

Ruído e Qualidade do ar Sara Lemos (Engª. Ambiente) 

Solos e Uso Actual do Solo 
Carlos Alexandre (Engº. Florestal)            

Rui Costa (Arqº Paisagista) 

Paisagem  Rui Costa (Arqº. Paisagista) 

Ecologia 

Hugo Costa (Biólogo)                                  

Miguel Mascaranhas (Biólogo)                   

Paulo Cardoso (Biólogo) 

Património Arqueológico 

Arquitectónico e Etnográfico 

João Caninas (Arqueólogo)             

Armando Sabrosa (Lic. em História)                

Mário Monteiro (Lic. em História)            

Fernando Henriques (Lic. em História) 

Ordenamento do Território e 

Aspectos Sócio-Económicos 
Vasco Silva (Geógrafo) 

Agrossistemas Tiago Beirão (Engº Agrónomo) 
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1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora competente é o Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica (IDRHa). 

1.4. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

1.4.1. METODOLOGIA GERAL 

A metodologia utilizada na elaboração do EIA dos Blocos de Rega de Ferreira e 

Valbom do Subsistema de Alqueva foi definida de forma a permitir identificar, 

caracterizar e avaliar os aspectos biofísicos, socio-económicos e culturais 

existentes na área de abrangência do Projecto e os impactes resultantes da sua 

execução.  

Atendendo a estes objectivos, e em obediência ao estipulado no 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

– Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, a elaboração do EIA contemplou as seguintes 

etapas: 

� a descrição do Projecto em estudo e o seu enquadramento relativamente a 

outros projectos já existentes e a instrumentos de gestão territorial; 

� a caracterização da situação ambiental de referência da área de implantação 

do Projecto e da área envolvente susceptível de ser afectada pela sua 

execução; 

� a previsão da evolução da situação ambiental actual na ausência do Projecto; 

� a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e 

negativos susceptíveis de serem provocados durante as fases de construção 

e exploração do Projecto; 

� a definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos 

impactes negativos mais significativos identificados; 

� a definição das medidas a adoptar com vista à monitorização e controle dos 

impactes negativos residuais gerados pelo Projecto, bem como à gestão 

ambiental dos mesmos. 

O trabalho desenvolvido para os vários descritores ambientais que integram este 

EIA reflecte a utilização de metodologias específicas que se encontram descritas 

nos capítulos atinentes. 
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A elaboração do EIA contemplou uma etapa de recolha de dados de base e de 

informações relevantes associadas às características do Projecto em estudo e à 

área a intervencionar. 

As informações obtidas permitiram suportar a caracterização do estado actual do 

ambiente nas zonas onde se localizará o Projecto, assim como fundamentar os 

impactes ambientais que lhes estarão associados. 

Para a realização do presente EIA foram consultados, entre outros, os seguintes 

documentos que constituem o Projecto: 

� Nota Técnica nº 2 – Blocos de Ferreira e Valbom. Análise da distribuição em 

baixa pressão; 

� Nota Técnica nº 3 – Blocos de Ferreira e Valbom. Traçados preliminares das 

infra-estruturas secundárias; 

Para além dos elementos que constituem o Projecto foram também consultados 

diversos elementos fornecidos pela EDIA, dos quais se destacam: 

� Estudo de caracterização dos Solos e Esboço de Aptidão das Terras para 

Regadio à escala 1:25 000 na Área a Beneficiar com o Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva (IHERA-DS, 2003); 

� Estudo de Avaliação do Impacte Sócio-económico da Componente 

Hidroagrícola do Alqueva (AGRO.GES, 2004); 

� Estudo de Impacto Sobre as Explorações Agrícolas na Nova Concepção do 

Sistema de Rega do Alqueva (AGRO.GES, 2005); 

� Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA, (CCDRA). 

Complementarmente foi recolhida informação em organismos diversos, tais como a 

CCDR-Alentejo, a Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano, as Estradas de Portugal, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, as 

Juntas de Freguesia de Ferreira do Alentejo, Alfundão e Peroguarda, entre outros. 

A documentação e pareceres recebidos encontra-se reunida no Anexo I. 

Foi, igualmente, consultada bibliografia da especialidade para as várias áreas 

temáticas abrangidas pelo EIA.  

Os dados obtidos na fase de pesquisa de informação foram complementados com 

as seguintes acções: 

� Estabelecimento de contactos com entidades oficiais, com jurisdição ou 

interesse na área. 
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� Reconhecimento do local a intervencionar e respectiva área envolvente. 

1.4.2. ESTRUTURA GERAL 

A estrutura do EIA elaborado obedeceu às normas técnicas regulamentadas no 

Anexo II da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

O EIA é constituído pelo presente Relatório Técnico, no qual é efectuada uma 

análise técnica pormenorizada das matérias contempladas pelo estudo, adaptada à 

especificidade do Projecto, organizado num único volume, que contém os seguintes 

capítulos subsequentes, para além de Anexos Técnicos: 

� Objectivos e justificação do Projecto 

� Localização do Projecto 

� Descrição do Projecto  

� Caracterização da situação de referência 

� Projecção da situação de referência na ausência de Projecto 

� Análise dos impactes ambientais 

� Lacunas de conhecimento 

� Análise de risco e prevenção de acidentes 

� Medidas de minimização e de gestão ambiental 

� Gestão ambiental e plano de monitorização 

� Síntese, conclusões e recomendações 

� Bibliografia 

O EIA integra ainda um tomo separado relativo ao Resumo Não Técnico (RNT) do 

Relatório Técnico, que contém o essencial das informações veiculadas no Relatório 

Técnico e que se destina a uma divulgação alargada, em cuja elaboração se 

atenderam aos “Critérios de Boa Prática para a Elaboração de Avaliação de 

Resumos Não Técnicos” constantes da publicação do Instituto de Promoção 

Ambiental, datado de 1998. 
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22..  OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1. ANTECEDENTES DE PROJECTO 

2.1.1. EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA 

O Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

(EFMA), tem como objectivo genérico a utilização da água armazenada na albufeira 

de Alqueva para o desenvolvimento do regadio no Alentejo. 

Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a 

estudos realizados na década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, 

que determinou as possibilidades de rega para todo o Alentejo, em função da 

natureza do solo, relevo e respectiva utilização à época. 

Na sequência destes estudos foi apresentado em Fevereiro de 1970 o Projecto do 

Aproveitamento Hidráulico do Guadiana – Barragem, Central Hidroeléctrica e 

Estação Elevatória de Alqueva. 

A avaliação do Projecto prosseguiu durante a década de 80, tendo-se realizado 

vários estudos e Projectos relativos ao empreendimento de Alqueva. Na sequência 

destes estudos, foi realizado o Estudo de Avaliação Global do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva (HIDROTÉCNICA PORTUGUESA/SEIA, 1992), que 

analisou um conjunto de 12 cenários para a implementação do Projecto de Alqueva. 

Este estudo teve por finalidade facultar aos decisores um conjunto de alternativas 

devidamente fundamentadas, que permitisse uma correcta tomada de decisão 

sobre a realização, ou não, do empreendimento e sobre a sua futura configuração. 

Com base nas conclusões do Estudo, o Estado Português tomou a decisão de 

avançar com o empreendimento com uma configuração essencialmente constituída 

por: 

� Barragem de Alqueva (NPA de 152,0 m), no rio Guadiana; 

� Barragem do Pedrógão (NPA de 84,8 m), contra-embalse de Alqueva; 

� Central Hidroeléctrica em Alqueva, com potência instalada de 240 MW; 

� Infra-estruturas para a rega de cerca de 110 000 ha, na margem direita do 

Guadiana, a sul de Évora. 

Por sua vez, a então Comissão Instaladora da Empresa do Alqueva, antecessora 

da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., 

prosseguiu com o desenvolvimento de estudos, entre os quais uma Análise Custos 

/ Benefícios (HIDROTÉCNICA PORTUGUESA, 1994). 
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Esse trabalho incorpora os resultados dos estudos entretanto desenvolvidos, 

fazendo incidir na análise custos benefícios não apenas os efeitos directos 

decorrentes das finalidades principais do empreendimento (rega, energia, 

abastecimento de água urbano-industrial), mas também outros efeitos considerados 

passíveis de quantificação. 

Em termos globais, foi mantida a configuração do empreendimento preconizada no 

Estudo de Avaliação Global do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 

(HIDROTÉCNICA PORTUGUESA/SEIA, 1992). Porém, ao nível dos sistemas 

adutores de rega, foram introduzidas alterações significativas, resultantes de se ter 

admitido como possível origem de água, para além da albufeira de Alqueva, a 

albufeira de Pedrógão. 

Como principal conclusão destes novos estudos, foi apresentada uma comparação 

de duas alternativas para o sistema global, considerando que o cenário de uma 

única origem de água – albufeira de Alqueva – era praticamente equivalente a um 

novo cenário proposto com duas origens de água, beneficiando dois sistemas 

independentes – o de Alqueva e o de Pedrógão. Posteriormente foram 

desenvolvidos estudos de modo a verificar esta conclusão. 

Apesar desta equivalência entre os dois cenários, a análise de custos-beneficios de 

1994 (HIDROTÉCNICA PORTUGUESA) deixou claro que a solução com duas 

origens de água permite introduzir um faseamento na construção do 

empreendimento, o que, aliado à sua maior valia energética, constituíam factores 

preferenciais. 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, na sua totalidade, foi então alvo 

de um momento de avaliação ambiental, com a realização de dois estudos, 

nomeadamente, o Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidráulico de 

Alqueva (IPA, 1994) e o Estudo Integrado de Impacte Ambiental do 

Empreendimento de Alqueva (SEIA, 1995), de onde resultou um parecer positivo 

por parte do Ministério do Ambiente. 

No seguimento destas orientações, foi efectuada uma análise da interferência dos 

cenários, propostos em 1992, com manchas de maior sensibilidade ambiental, 

designadamente os Biótopos Corine, e com as medidas de protecção ambiental 

propostas no Estudo Integrado de Impacte Ambiental do Projecto de Fins Múltiplos 

de Alqueva (SEIA, 1995). Com base nesta análise, foram seleccionadas as 

configurações consideradas mais adequadas, tendo sido equacionadas propostas 

alternativas. 

Tendo em conta as conclusões dessa fase, foi efectuada a comparação técnico-

económica dos diferentes cenários, tendo sido seleccionados dois deles (cenários 

11 e 12), que correspondem às seguintes condições: 
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� Cenário 11 – Equipar com infra-estruturas de rega uma área global de 106 

130 ha, da qual 94 110 ha estão situados no Baixo Alentejo (63 015 ha a 

partir de Alqueva + 31 030 ha a partir de Pedrógão) e os restantes 12 030 ha 

correspondem à área do Alto Alentejo; 

� Cenário 12 – Equipar com infra-estruturas de rega uma área global de 106 

230 ha, dos quais 87 950 ha estão situados no Baixo Alentejo, 7 680 ha no 

Alto Alentejo e os restantes 10 600 ha correspondem ao bloco do Ardila 

(cenário constituído pelo facto de algumas manchas de rega, do cenário 11, 

integrarem Biótopos Corine). 

Antecedendo a abertura de concursos para a elaboração dos Projectos de 

execução das principais infra-estruturas hidráulicas do sistema de rega, a EDIA, 

promoveu a realização de um Estudo Prévio do Sistema Global de Rega do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, concluído em 1996 

(HIDROTÉCNICA PORTUGUESA). 

Este estudo considerou um leque alargado de alternativas contrastantes, permitindo 

a análise comparada de diversas soluções, quer no que respeita às manchas de 

solos a regar, quer às origens de água, tendo em conta valores de ordem ambiental 

e social. 

Como conclusão do Estudo Prévio do Sistema Global de Rega do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (HIDROTÉCNICA PORTUGUESA, 1996), foi decidido 

prosseguir os estudos dentro do seguinte enquadramento: 

� Rega dos solos do Alto Alentejo ao longo do adutor Loureiro–Monte Novo, 

tendo em conta as restrições de natureza ambiental existentes; 

� Rega dos solos da margem esquerda do Guadiana, a partir de Pedrógão ou a 

partir de Alqueva; 

� Rega de uma parte considerável do Baixo Alentejo, na margem direita do rio 

Guadiana, a partir de Pedrógão, tendo em conta essencialmente a diminuição 

dos custos de exploração correspondente ao diferencial de energia produzida 

na turbinagem da água de Alqueva. 

A EDIA, S.A. considerou, no entanto, que o Estudo Prévio (HIDROTÉCNICA 

PORTUGUESA, 1996) não se encontrava suficientemente desenvolvido ao nível da 

configuração dos subsistemas de rega, resolvendo por isso prosseguir com os 

estudos específicos relacionados com o Sistema Global de Rega de Alqueva. 

Foram então realizados quatro estudos específicos: 

� Estudo Comparativo das Alternativas para Adução à Albufeira de Odivelas – 

HIDROPROJECTO, 1997; 
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� Estudo Comparativo das Alternativas para a Adução às Manchas de Ferreira 

do Alentejo e às situadas nas Cabeceiras do Roxo – PROSISTEMAS, 1997; 

� Bloco Cuba–Vidigueira – HIDROTÉCNICA PORTUGUESA, 1997; 

� Estudo Comparativo das Alternativas para a Ligação Alqueva–Loureiro – 

COBA, 1998. 

Após estes estudos, realizados ao longo dos últimos 20 anos, a solução 

preconizada para o desenvolvimento das infra-estruturas consiste na repartição da 

área total de rega por três subsistemas: 

� Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira 

de Alqueva; 

� Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da 

albufeira de Pedrógão; 

� Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da 

albufeira de Pedrógão. 

2.1.2. SUBSISTEMA ALQUEVA 

O Subsistema de Rega de Alqueva é um Projecto de âmbito regional que visa 

utilizar a água armazenada em Alqueva para regar cerca de 52 300 ha de terrenos 

nos concelhos do Baixo Alentejo e cerca de 7 700 ha nos concelhos de Évora e de 

Portel. 

O Subsistema de Rega de Alqueva tem a sua origem na margem direita da 

albufeira de Alqueva, com uma tomada de água localizada no rio Degebe, e tem 

como objectivos a beneficiação de uma área de rega de cerca de 60 000 ha, o 

eventual abastecimento de água ao pólo industrial de Sines e a satisfação das 

necessidades de água para consumo humano e industrial nos concelhos de Évora, 

Viana do Alentejo, Alvito, Cuba, Vidigueira, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, 

Aljustrel, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Beja. 

O Subsistema de Alqueva é um projecto de grande extensão e abrangência, 

incluindo um conjunto de adutores, com extensão total superior a 200 km e 11 

barragens, das quais cinco já existentes e seis projectadas ou em construção (não 

considerando a barragem de Alqueva e assumindo as três barragens dos Álamos 

como um conjunto uniforme). 

Tendo em conta as alterações verificadas nos últimos anos relativamente à filosofia 

de distribuição de água (em alta ou baixa pressão), não é possível actualmente 

indicar o número correcto de estações elevatórias. 
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De maneira a facilitar a compreensão deste sistema, optou-se por realizar uma 

descrição de Projecto dividida pelos seguintes troços: 

� Troço Alqueva–Loureiro; 

� Troço Loureiro–Alvito e Troço Loureiro–Monte Novo; 

� Troço Alvito–Odivelas–Vale de Gaio; 

� Troço Alvito–Pisão; 

� Troços Pisão–Roxo e Pisão–Beja. 

Troço Alqueva–Loureiro 

Como anteriormente referido, o Subsistema de Alqueva tem a sua origem de água 

numa tomada na margem direita da Albufeira de Alqueva (NPA – 152 m), localizada 

no rio Degebe, associada à estação elevatória Alqueva-Álamos. Esta estação eleva 

a água captada a uma altura máxima de quase 100 m, considerando o nível mínimo 

de exploração de Alqueva (NmE – 130 m), até à cota 235 m. Daqui a água é 

aduzida por gravidade até à albufeira dos Álamos pelo canal de ligação à albufeira 

dos Álamos, albufeira esta cujo objectivo é regularizar o caudal transmitido para 

jusante de forma a tornar o subsistema de Alqueva independente do regime de 

funcionamento da estação elevatória principal, regularizando assim diariamente, os 

caudais bombeados naquela estação. 

O sistema da barragem dos Álamos será constituído por três barragens que darão 

origem a duas albufeiras independentes interligadas por um canal com cerca de 

700 m de comprimento, apresentando as duas albufeiras uma capacidade útil de 

armazenamento da ordem de 4,4 hm3, compreendidos entre as cotas 225,00 (NmE) 

e 227,50 (NPA), perfazendo uma área total de 203 ha. 

A albufeira principal será criada pelas barragens de Álamos I e II, enquanto que a 

segunda albufeira, mais pequena, será criada pela barragem de Álamos III, tendo o 

objectivo de permitir a redução do comprimento do adutor, numa zona 

topograficamente difícil. A partir da albufeira dos Álamos, a água será aduzida por 

gravidade à albufeira do Loureiro através de um conjunto de canais a céu aberto, 

canais cobertos e sifões, ao longo de uma extensão total de cerca de 10 km. 

Troço Loureiro–Alvito e troço Loureiro–Monte Novo 

A barragem do Loureiro funciona como reservatório de compensação, permitindo 

diminuir a extensão do canal adutor a montante do Loureiro em cerca de 12 km, ao 

mesmo tempo que permite controlar os caudais dos troços a jusante: troço 

Loureiro–Monte Novo e troço Loureiro – Alvito. 
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A albufeira do Loureiro terá uma capacidade total de cerca de 7 hm3, 4,5 hm3 dos 

quais úteis, e inundará cerca de 92 ha à cota 222 m (NPA). Na barragem do 

Loureiro o subsistema de Alqueva divide-se em dois subsistemas hidráulicos: 

� Adução de água por gravidade à albufeira de Monte Novo, pelo Troço de 

Ligação Loureiro–Monte Novo, com o objectivo de beneficiar o Bloco do Alto 

Alentejo (bloco de rega de Monte Novo) com uma área de rega com cerca de 

7 700 ha e ainda, reforçar o abastecimento de água ao concelho de Évora, 

bem como permitir o abastecimento dos concelhos de Reguengos de 

Monsaraz e de Mourão. 

� Adução de água por gravidade à albufeira de Alvito, pelo Troço de Ligação 

Loureiro–Alvito, permitindo a beneficiação do Bloco do Baixo Alentejo com 

uma área de cerca de 52 300 ha de terrenos agrícolas e reforçar o 

abastecimento de água a vários conselhos do Baixo Alentejo.  

O Troço de Ligação Loureiro–Alvito está dimensionado para aduzir caudais da 

ordem dos 32 m3/s, desenvolvendo-se ao longo de um túnel com cerca de 10 km e 

um canal com cerca de 1 km. Para além de permitir a transferência de água entre 

as albufeiras do Loureiro e Alvito, o túnel vai ainda aduzir água à mancha de rega 

Loureiro–Alvito, localizada no concelho de Portel, com cerca de 469 ha. A tomada 

de água para rega desta área far-se-á a partir de uma picagem no referido túnel, 

sendo o caudal de adução previsto de 1 m3/s.  

É neste troço que se concretiza a transferência de água da bacia hidrográfica do 

Guadiana para a bacia hidrográfica do Sado. 

O Troço de Ligação Loureiro–Monte Novo, está dimensionado para aduzir caudais 

da ordem dos 9,4 m3/s, desenvolvendo-se ao longo de cerca de 27 km de canal. 

Este troço vai permitir a rega do Bloco do Alto Alentejo, no total de cerca de 7 700 

ha nos concelhos de Évora e de Portel e ainda o reforço da albufeira de Monte 

Novo, utilizada actualmente para abastecimento municipal de Évora, permitindo 

assim estender o abastecimento aos concelhos de Reguengos de Monsaraz e 

Mourão. 
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Troço Alvito–Odivelas–Vale de Gaio 

A barragem de Alvito situa-se na ribeira de Odivelas e a área inundada pela sua 

albufeira estende-se pelos concelhos de Cuba, Viana do Alentejo e Portel. Esta 

infra-estrutura, em funcionamento desde 1977, com uma área 1 480 ha ao Nível 

Pleno de Armazenamento (NPA – 197,5 m) será o principal centro distribuidor de 

água para todo o Bloco do Baixo Alentejo. 

Da albufeira de Alvito a água será transportada por gravidade através do troço de 

ligação Alvito–Pisão. O sistema de adução para a albufeira de Vale de Gaio, 

desenvolve-se a partir de uma derivação do canal Alvito–Pisão, ao km 9+550, na 

zona da Herdade dos Colas, seguindo para noroeste. 

A ligação Alvito–Odivelas–Vale de Gaio será composta pelo seguinte circuito 

hidráulico: 

� Tomada de água no canal de adução Alvito–Pisão e sifão invertido com cerca 

de 2,5 km de extensão; 

� Derivação para o reservatório de Baronia, que fará a regularização para a 

adução aos blocos de rega de Baronia (através de uma estação elevatória). 

Este trecho é em canal em superfície livre com cerca de 3,4 km de extensão; 

� Derivação para a albufeira de Odivelas, cuja adução será feita a partir de uma 

tomada de água na margem esquerda deste circuito, seguida de conduta 

gravítica com cerca de 5,2 km de extensão e que vai reforçar as 

disponibilidades hídricas da albufeira de Odivelas; 

� Ligação ao reservatório de Barras (em linha) e derivação para os blocos de 

rega de Barras; 

� Derivação para os blocos de rega do Torrão; 

� Ligação à albufeira de Vale do Gaio, em exploração desde 1949 (NPA – 

40,5 m e NmE – 11 m), para reforço das disponibilidades hídricas da 

albufeira.  

A barragem de Odivelas encontra-se em funcionamento deste 1972, com uma área 

de 973 ha à cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA – 103 m). A sua albufeira 

é utilizada exclusivamente para rega. A partir da albufeira de Odivelas desenvolve-

se o Canal Condutor Geral de Odivelas que beneficia o respectivo perímetro de 

rega (com cerca de 7 300 ha já existentes) e a partir do qual se desenvolve uma 

derivação (infra-estrutura 12) que beneficia um perímetro de rega de 5 900 ha 

(perímetro de rega da infra-estrutura 12). 
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Troço Alvito–Pisão 

Tal como referido anteriormente, da albufeira de Alvito a água será transportada por 

gravidade através do troço de ligação Alvito–Pisão. 

O canal Alvito–Pisão tem como objectivos: aduzir água às albufeiras do Pisão e 

Penedrão, reforçar as afluências à albufeira do Roxo, e abastecer directamente um 

perímetro de rega com cerca de 10 016 ha, através do adutor Cuba–Vidigueira e de 

dois reservatórios de regularização (R1 e R2). A ligação Alvito–Pisão desenvolver-

se-á ao longo de cerca de 36 km. 

A barragem do Pisão receberá a água através de uma derivação deste canal 

constituindo-se um reservatório de regularização. Esta barragem permitirá o 

abastecimento directo de 2 579 ha de regadio, que correspondem aos blocos de 

rega do Pisão, e de cerca de 4 200 ha, correspondentes aos blocos de rega do 

Alfundão. 

Troços Pisão–Roxo e Pisão–Beja 

Estes troços têm como finalidade transportar a água às manchas de rega situadas a 

jusante da barragem do Pisão e aduzir água à barragem do Roxo e às manchas de 

rega situadas a norte da Albufeira do Roxo 

O circuito hidráulico divide-se em duas aduções, troço de ligação Pisão-Roxo e 

troço de ligação Pisão-Beja, que são comuns às duas alternativas. 

Troço de ligação Pisão–Roxo 

Após o nó do Pisão terá origem o canal Pisão–Penedrão, com cerca de 20 km de 

extensão, que se desenvolve até à albufeira do Penedrão, com uma derivação para 

o reservatório de Ferreira. Para transportar a água até à albufeira do Roxo será 

instalado um troço final em conduta com cerca de 4,8 km de extensão. 

O reservatório de Ferreira irá irrigar os blocos de Valbom, Ferreira e Figueirinha 

(área a beneficiar com cerca de 5 100 ha). A albufeira do Penedrão irá beneficiar 

blocos de rega com cerca de 6 500 ha. 

O reforço das disponibilidades hídrica na albufeira do Roxo deverá permitir o 

cumprimento dos seguintes objectivos: 

� abastecimento urbano aos concelhos de Beja e Aljustrel (3,5 hm3/ano); 

� abastecimento industrial (3,5 hm3/ano); 

� eventual abastecimento ao pólo industrial de Sines (20 hm3/ano); 
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� fornecimento de água para rega de perímetro já existente (Roxo) com uma 

área de cerca de 10 450 ha. 

Troço de ligação Pisão–Beja 

Este troço tem origem numa derivação do canal Alvito–Pisão, desenvolvendo-se em 

cerca de 10 km até à albufeira de Cinco Reis. Neste troço de adução estão 

previstos 2 reservatórios: reservatório de regularização do Álamo, e Reservatório de 

Beringel, a partir do qual se fará a adução ao Bloco de Rega de Beringel (2 115 ha).  

A partir da albufeira de Cinco Reis parte uma conduta que, aproveitando a carga 

hidráulica disponível, irá abastecer as manchas de rega de Beringel, Beja, Corte 

Negra, Santa Vitória Este, Trindade e Chancuda, perfazendo um total de cerca de 

10 000 ha. 

2.1.3. PRINCIPAIS IMPACTES DO SUBSISTEMA DE REGA DE ALQUEVA 

Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma breve síntese dos principais impactes 

ambientais identificados pelo Estudo Preliminar de Impacte Ambiental do 

Subsistema de Rega de Alqueva (FBO,2001). Pretende-se que esta descrição 

constitua um cenário de enquadramento, no qual seja possível interpretar na 

perspectiva adequada os impactes associados ao âmbito dos EIAs parcelares para 

o Subsistema de Alqueva – Bloco do Baixo Alentejo. 

Os impactes são apresentados por descritor e de forma necessariamente resumida, 

remetendo-se uma análise mais detalhada destes impactes para o Estudo 

Preliminar de Impacte Ambiental do Subsistema de Rega de Alqueva - Bloco Baixo 

Alentejo (FBO, 2001). 

Note-se que a avaliação dos impactes aqui apresentada foi realizada para a 

configuração do Subsistema de Alqueva existente à data do EPIA. Como resultado 

deste EPIA, foi proposto um conjunto de alterações à configuração do Subsistema, 

através do parecer da Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infra-

estruturas de Alqueva (CAIA), que alteram substancialmente a avaliação da 

magnitude e significância de alguns impactes identificados. Destas propostas 

destaca-se o dispositivo de segregação de águas, que reduz consideravelmente os 

impactes identificados no EPIA sobre os recursos hídricos superficiais e sobre os 

ecossistemas aquáticos. 

Clima: Os principais impactes do Subsistema de Rega de Alqueva sobre o clima 

decorrem na fase de exploração, devido à criação de vários novos espelhos de 

água e à transformação do regime cultural, com a conversão de vastas áreas de 

sequeiro para regadio. 
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O aumento das disponibilidades hídricas, tanto nas novas áreas alagadas como nas 

áreas de regadio, induzirá um aumento significativo da evaporação real. Este 

aumento, por sua vez, resultará numa possível redução da temperatura junto ao 

solo no período estival, perspectivando-se uma diminuição das temperaturas 

mínimas e máximas. 

Os impactes esperados são positivos, com maior expressão sobre a produtividade 

agrícola e marginalmente no conforto climático. 

Geologia e geomorfologia: Os principais impactes sobre a geologia e 

geomorfologia ocorrem na fase de construção e são derivados da implantação das 

infra-estruturas: estaleiros, rede viária, rede de rega e barragens. Entre as acções 

geradoras de impactes as mais importantes são: acções de compactação de 

terrenos; movimentações de terras por execução de escavações, perfurações e 

aterros e a exploração de manchas de empréstimo. 

Estas acções terão como impactes o incremento da erosão hídrica e modificações 

na morfologia do terreno, aumentando o risco de instabilidade de vertentes e de 

deslocamentos de massas. Estes impactes são, na sua generalidade, localizados, 

de sentido negativo, de magnitude reduzida e moderada e pouco significativos a 

significativos. 

Como excepção a esta avaliação citem-se a exploração de manchas de 

empréstimo, para construção das barragens, que podem induzir impactes de 

magnitude moderada a forte e significativos a muito significativos, dependendo do 

tipo de exploração destas manchas e da área que possa vir a ser afectada. 

Solos: Os principais impactes do Subsistema de Rega de Alqueva sobre os solos 

estão associados a fenómenos de erosão e de alcalização/salinização dos solos. 

No que respeita à erosão, os riscos de erosão na fase de construção poderão ser 

significativos, mas geograficamente localizados e temporários, resultando das 

acções de construção da rede viária, barragens e rede de irrigação. 

Na fase de exploração a reconversão do regime agrícola de sequeiro para regadio 

não irá alterar os riscos de erosão da área de estudo, considerando que a principal 

alteração de uso do solo decorrente da implementação do regadio será a 

reconversão de culturas arvenses de sequeiro para culturas de regadio. 

No entanto, o método de rega a utilizar poderá condicionar os riscos de erosão, 

tendo-se calculado um aumento entre 23 e 115% se for utilizado o “center pivot”, e 

um aumento de 50% se for utilizado o aspersor móvel. No caso da utilização de 

rega gota-a-gota não se esperam quaisquer aumentos no risco de erosão. 

No que respeita à alcalização e salinização dos solos, os principais impactes 

decorrem durante a fase de exploração. Os estudos realizados mostram que cerca 
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de 17% da área abrangida pelo Subsistema de Alqueva possui solos muito 

susceptíveis de alcalização (ESP>15% em um ou mais horizontes), enquanto que 

41% dos solos são susceptíveis a este problema (ESP>5%). Note-se que, de 

acordo com parecer da CAIA, a escolha das manchas de solos a regar irá ainda ser 

sujeita a uma pormenorização, mediante a avaliação, entre outros aspectos, dos 

riscos de alcalização. Esta escolha será realizada em fase de EIA para os vários 

blocos de rega a implementar. 

Assim, na fase de exploração poderão ocorrer impactes negativos significativos, a 

longo prazo, devido ao aumento da alcalização dos solos. Estes impactes podem 

acarretar perdas de rendimento agrícola, sendo, no entanto, passíveis de 

minimização, recorrendo a uma efectiva lavagem dos solos com água em excesso 

ou restringindo a rega nestes solos. 

Recursos hídricos superficiais: A implantação do Subsistema de Rega de 

Alqueva geraria importantes impactes a nível dos recursos hídricos da bacia do 

Sado, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos, essencialmente 

na fase de exploração do empreendimento. 

Em termos quantitativos, as principais alterações seriam: aumento dos caudais em 

trânsito na bacia do Sado em mais de 200% das afluências verificadas nas bacias 

dos principais afluentes abrangidos pelo projecto; aumento da capacidade de 

armazenamento de água, na área em estudo, resultante da construção das 

barragens e o aumento das disponibilidades de água para vários usos. 

Em termos qualitativos, as principais alterações seriam: alteração da qualidade da 

água na bacia do Sado, por introdução de um volume de água com características 

diferentes, e o aumento das cargas poluentes de origem difusa afluentes às linhas 

de água, em particular de azoto e fósforo, devido à conversão de áreas de sequeiro 

em regadio. 

Para minimizar estes impactes, a CAIA sugeriu no seguimento da avaliação do 

EPIA, o estudo de soluções que permitissem garantir a segregação da água das 

duas bacias. Esta sugestão obteve a concordância da EDIA, tendo sido definido 

instalar um dispositivo de segregação de águas entre a bacia do Guadiana e do 

Sado, envolvendo cada um dos reservatórios de regularização sazonal do sistema 

primário de rega de Alqueva, sendo estes reservatórios as albufeiras de Alvito, 

Odivelas, Barras, Pisão, Roxo e Vale de Gaio. A implementação deste dispositivo 

permitirá segregar efectivamente as águas das duas bacias, permitindo a mitigação 

substancial dos impactes identificados no EPIA do Subsistema de Rega de 

Alqueva. 

Recursos hídricos subterrâneos: Durante a fase de construção, o principal 

impacte do Subsistema de Alqueva sobre os recursos hídricos subterrâneos é a 
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diminuição da área de recarga de aquíferos locais, devido à impermeabilização e 

aumento da compactação do solo, resultantes das acções de construção. Este 

impacte é, no entanto, localizado, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Na fase de exploração, o alagamento de vários hectares de terreno, devido à 

construção de barragens, induzirá um aumento da taxa de recarga dos aquíferos 

locais, o que constitui um impacte positivo. O abastecimento das populações a 

partir de captações de superfície nas barragens poderá substituir as extracções de 

água subterrânea (poços e furos), o que corresponderia a um impacte positivo 

significativo a muito significativo, de magnitude moderada a elevada. 

A exploração das áreas de regadio poderá induzir uma deterioração da qualidade 

das águas subterrâneas, através do aumento da concentração poluentes nas águas 

de escorrência e logo nas subterrâneas. Este efeito estará dependente da 

qualidade da água de rega, das práticas de fertilização e da capacidade 

autodepuradora dos terrenos envolvidos, podendo estes impactes serem 

significativos a muito significativos e de magnitude elevada, em casos de aplicação 

incorrecta de pesticidas e fertilizantes. 

Ecologia, Flora e Fauna: A implementação do Subsistema de Rega de Alqueva 

terá impactes negativos significativos sobre a componente ecológica da área de 

estudo, dos quais os principais são a perda de habitats pela construção de infra-

estruturas e pela implementação das áreas de regadio e a transferência de água 

entre as bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado. 

No que respeita às transferências de água em particular, o seu impacte foi avaliado 

como potencialmente muito significativo, sendo no entanto passível de ser 

substancialmente mitigado pela aplicação de medidas de mitigação adequadas. 

A transferência de águas inter-bacias implica a probabilidade de transferência de 

espécies ictiofaunísticas da bacia do Guadiana para a bacia do Sado. A ocorrer 

esta transferência, é possível que se verifiquem dois tipos de impactes sobre as 

comunidades do Sado: o aumento dos fenómenos de predação e de competição 

intra e interespecífica, exercendo assim maior pressão sobre as comunidades e 

sobre a capacidade do meio, e a miscigenação com espécies, subespécies ou tipos 

semelhantes provenientes da bacia do Guadiana, levando, em casos extremos, a 

uma redução da biodiversidade da bacia do Sado. 

Para minimizar estes impactes, a CAIA sugeriu no seguimento da avaliação do 

EPIA, o estudo de soluções que permitissem garantir a segregação da água das 

duas bacias. Como já foi referido no ponto Recursos Hídricos Superficiais, esta 

sugestão obteve a concordância da EDIA, tendo sido definido instalar um 

dispositivo de segregação de águas entre a bacia do Guadiana e do Sado, 

envolvendo cada um dos reservatórios de regularização sazonal do sistema 
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primário de rega de Alqueva, sendo estes reservatórios as albufeiras de Alvito, 

Odivelas, Barras, Pisão, Roxo e Vale de Gaio.  

Considerando as áreas de implantação das infra-estruturas e o total da área dos 

perímetros futuramente beneficiados, serão destruídos 1 000 ha de montado, 

4 300 ha de montado esparso e 35 000 ha de culturas arvenses de sequeiro. Estas 

perdas constituem um impacte negativo muito significativo sobre as comunidades 

biológicas destes habitats. 

O habitat mais afectado é o das culturas arvenses de sequeiro, com impactes 

negativos directos e muito significativos sobre as comunidades animais e vegetais 

típicas deste habitat, de que são exemplos emblemáticos a planta Linaria ricardoi e 

as aves estepárias. A acrescer a estas perdas há ainda a referir um impacte 

significativo sobre as galerias ripícolas devido às intervenções nos cursos de água 

e à mudança de regime agrícola, com o aumento da lixiviação de adubos e 

pesticidas para os cursos de água e consequente degradação das comunidades 

ripárias. 

Ainda no que respeita aos habitats, o subsistema de Alqueva terá impactes 

negativos sob a forma de fragmentação de habitats, particularmente sobre as 

culturas arvenses de sequeiro, sendo quebrada a actual continuidade norte-sul 

(deste habitat, desde as estepes de Castro Verde a sul até às estepes de Évora -

Mourão a norte) pela implementação das áreas de regadio. 

Uso do solo e ordenamento do território: Os impactes do subsistema de Alqueva 

sobre o uso do solo na fase de construção decorrem da alteração/inviabilização dos 

usos do solo nos locais de implantação das infra-estruturas do projecto. Estes 

impactes são negativos, permanentes e significativos no âmbito local. 

A rede de adução em particular trará impactes negativos devidos não só à 

inviabilização do uso do solo na faixa de implantação mas também devido aos 

cortes/interrupções, o que terá implicações na estrutura fundiária e na rede viária. 

De facto a implantação desta rede aumenta a fragmentação dos espaços, com 

implicações na interrupção/perturbação da normal exploração do solo, 

principalmente da actividade agrícola. 

No que respeita aos planos de ordenamento vigentes, os impactes negativos 

associados à fase de construção correspondem essencialmente à afectação de 

áreas de reserva ecológica nacional (REN) e de reserva agrícola nacional (RAN). 

Na fase de exploração, o principal impacte é a alteração gradual do regime de 

exploração das parcelas agrícolas de sequeiro para regadio, o que levará à 

intensificação do seu uso e a transformações nas tipologias de culturas exploradas. 
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Paisagem: Os principais impactes sobre a paisagem na fase de construção, são 

provenientes da construção das infra-estruturas e da rede viária, constituindo 

impactes negativos e significativos. Durante a fase de exploração, prevêem-se 

impactes positivos e negativos, relacionados com a presença das diversas infra-

estruturas na paisagem, com o modo como estas serão exploradas e com a 

implementação dos sistemas agrícolas de regadio. 

Os impactes positivos estão relacionados com a presença das albufeiras na 

paisagem, introduzindo um novo elemento paisagístico e consistindo um impacte 

positivo significativo, em particular nas paisagens agrícolas e florestais. 

Os restantes impactes previstos são negativos e incluem a gestão das albufeiras 

(faixa interníveis), a presença das infra-estruturas e a implementação do regadio 

nas unidades com paisagem agrícola permanente e florestal, quando se proceder à 

remoção das culturas permanentes presentes. 

Património cultural: A implementação do Subsistema de Alqueva tem como 

consequência um conjunto de impactes sobre o património cultural que, com base 

nos dados disponíveis, são avaliados como negativos e muito significativos, 

afectando principalmente sítios arqueológicos e elementos de interesse etnográfico. 

Em relação ao património arqueológico, os vestígios afectados pela construção de 

Infra-estruturas e pela exploração do regadio, distribuem-se pela quase totalidade 

dos períodos cronológicos considerados, sendo os sítios mais abundantes, dentro 

dos afectados, os sítios romanos, seguidos em segundo plano pelos sítios 

medievais e modernos. 

Os impactes sobre os elementos de interesse etnográfico são de menor magnitude, 

dada a sua abundância e o seu valor patrimonial mais reduzido. As excepções 

consideradas foram os moinhos de rodízio construídos sobre linhas de água e os 

moinhos de vento, uma vez que se trata de estruturas relativamente complexas e 

raras na área de estudo. 

No que respeita ao património arquitectónico, os impactes são reduzidos, 

exceptuando-se os casos de algumas capelas de âmbito rural que serão 

potencialmente afectadas. 

O acompanhamento futuro da construção e exploração do Subsistema de Rega de 

Alqueva, através de trabalhos de identificação e estudo de elementos patrimoniais, 

será essencial para garantir a salvaguarda dos elementos arqueológicos, 

etnográficos e arquitectónicos identificados e quaisquer outros que venham a ser 

identificados no decorrer da implementação e exploração do projecto. 

Sócio-economia: A implementação do Subsistema de Rega de Alqueva – Bloco 

Baixo Alentejo, pretende dinamizar o modelo de desenvolvimento económico da 
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região beneficiada, através da substituição do regime agrícola de sequeiro para um 

regime de regadio mais rentável. A par da agricultura espera-se dinamizar outras 

actividades económicas a montante e jusante da primeira. 

Durante a fase de construção, a implementação do subsistema de Alqueva terá 

impactes negativos, sob a forma de expropriações de terrenos, incómodos e riscos 

para as populações durante as obras e inviabilização das actividades agrícolas, 

silvícolas e pecuárias existentes nos perímetros destinados às obras. 

Por outro lado, existirão impactes positivos durante a fase de construção, 

relacionados com a valorização da propriedade imobiliária e com a beneficiação de 

algumas actividades económicas locais como a construção civil, o fornecimento de 

matérias-primas e o fornecimento de serviços na área da hotelaria, restauração e 

lazer. 

Quanto à fase de exploração, o Subsistema de Rega de Alqueva implica a 

implementação de cerca de 51 500 ha de regadio, o que corresponde a uma 

importante fracção de território. Os principais impactes deste projecto incidirão 

sobre a agricultura, embora existam também impactes positivos significativos sobre 

a demografia, o turismo, a indústria, a construção civil, os serviços, nos recursos 

humanos e no custo da propriedade imobiliária. 

Ao nível da agricultura, são várias as causas que permitem a previsão de impactes 

positivos significativos no regadio do Baixo Alentejo, incluindo: a área de 

implantação do projecto engloba alguns perímetros de rega já existentes, o 

empreendimento está a ser enquadrado por medidas de valorização de recursos 

humanos (no âmbito do PEDIZA e outros projectos regionais) e a procura de 

terrenos agrícolas na área já é bastante elevada, o que indica a viabilidade deste 

empreendimento. 

Com base nos dados existentes, prevê-se um acréscimo do rendimento bruto anual 

das explorações agrícolas do total da área beneficiada entre 4,5 a 5 vezes mais o 

actual. Torna-se assim evidente o impacte extremamente positivo que este projecto 

poderá vir a introduzir na agricultura e no desenvolvimento económico da região. 
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2.2. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

A agricultura, e em particular as culturas de regadio, representam um dos principais 

sustentáculos da base económica do concelho de Ferreira do Alentejo. A 

disponibilidade de bons solos agrícolas associada ao “saber fazer” dos agricultores 

no desenvolvimento de culturas irrigadas confere a esta região uma forte vocação 

para a promoção do regadio. Todavia, este potencial de desenvolvimento tem vindo 

a ser tolhido pelo facto de não se conseguir garantir as disponibilidades hídricas 

necessárias ao desenvolvimento deste tipo de agricultura. 

A concretização do Projecto dos Blocos de rega de Ferreira e Valbom tem como 

objectivo principal dotar os terrenos agrícolas na envolvente da Vila de Ferreira do 

Alentejo (cerca de 5 600 ha) de um sistema de rega adequado às necessidades 

agrícolas deste concelho, tendo por base água proveniente da albufeira de 

Alqueva. 

A infra-estruturação dos blocos de rega de Ferreira e Valbom permitirão colmatar as 

carências de água para rega que afectam este território, fundamentalmente, nos 

meses de estiagem, contribuindo para o desenvolvimento das culturas de regadio e 

consequentemente, criar os alicerces para a consolidação de uma fileira agro-

industrial que permita aumentar o valor acrescentado da produção regional. 
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33..  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

Os Blocos de Ferreira e Valbom localizam-se no Baixo Alentejo, distrito de Beja, e 

abrangem as freguesias de Alfundão (1%), Peroguarda (23 %) e Ferreira do 

Alentejo (76 %) do concelho de Ferreira do Alentejo.  

Os Blocos de rega de Ferreira e Valbom encontram-se divididos em 3 sub-blocos: 

� Sub-bloco de Ferreira (dividido por sua vez em dois sub-blocos: Ferreira 

Oeste e Ferreira Este). 

� Sub-bloco de Valbom. 

� Sub-bloco de Figueirinha. 

O enquadramento do Projecto e a implantação das duas alternativas em estudo 

apresentam-se no Desenho 1, que consta do Anexo II, desenho este que contém a 

informação de Projecto de referência que foi utilizada em praticamente todas as 

peças desenhadas do EIA. A apresentação das duas alternativas de Projecto em 

estudo num mesmo desenho permite apreciar as diferenças que as alternativas 

apresentam no que respeita à área a beneficiar (que é um pouco superior no caso 

da Alternativa 1) e ao traçado e extensão da rede de rega e viária e na intrevenções 

a executar na rede de drenagem que, à semelhança do que foi referido para a área 

a beneficiar, são um pouco superiores no caso da Alternativa 1.  

No entanto remete-se para a consulta dos desenhos de Projecto respeitantes à 

Alternativa 1 e 2, respectivamente os Desenhos 01.DE-W.044(00) e 01.DE-

W.044(00) que constam da Nota Técnica nº3)  que constam do Anexo III, 

nomedamente para acompanhar a descrição das aletrantivas de Projecto que será 

efectuada, uma vez que estão indicadas as designações e tipologias de caminhos a 

executar. 

O Sub-bloco de Ferreira Oeste desenvolve-se em toda a zona oeste da área 

prevista no Projecto em avaliação, entre Joanicas e Maltalhada. Este sub-bloco de 

rega é delimitado a norte pela Ribeira da Capela e a sul pela Ribeira de 

Canhestros. Face aos sub-blocos de rega contíguos, o limite é estabelecido a sul 

de Ferreira do Alentejo pela EN 526, e a norte pelo caminho agrícola que separa o 

Monte da Rabela e o Monte das Figueiras. A estrutura fundiária é dominada pela 

pequena propriedade. 
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O Sub-bloco de Ferreira Este desenvolve-se a nordeste da vila de Ferreira do 

Alentejo, englobando a Quinta de S. Vicente e a Herdade do Pinheiro. O limite sul 

deste Sub-bloco é estabelecido pelo barranco do João de Moura e pela EN 121. A 

este o limite é estabelecido a este do Monte de Valbom e Gontinha. A estrutura 

fundiária é dominada pela grande propriedade. 

O Sub-bloco de Valbom desenvolve-se a sul do núcleo urbano de Alfundão e a 

oeste e sudoeste de Peroguarda. O limite este deste sub-bloco é definido pelos 

barrancos da Aldeia e do Zambujal, sendo contíguo ao limite oeste do Sub-bloco de 

Ferreira oeste. Tal como neste último, neste sub-bloco predomina a grande 

propriedade. 

O Sub-bloco de Figueirinha é contíguo aos Sub-blocos de Ferreira Oeste e Este, 

desenvolvendo-se entre Monte Novo (a sul) e a EN 121 (a norte). Neste Sub-bloco 

predomina a pequena propriedade. 

A rede viária existente na área dos blocos de rega em estudo é compatível com a 

utilização agrícola prevista, destacando-se o atravessamento oeste – este pela 

EN 121 e o Atravessamento norte – sul através da EN 2. 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS SENSÍVEIS 

A área em que se insere o Projecto em estudo não se integra em qualquer área 

sensível de acordo com a definição do artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de 

Maio 

3.3. CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

Do trabalho de planeamento desenvolvido, com incidência na área de intervenção 

do Projecto e na sua envolvente, destacam-se as disposições que se encontram 

consagradas nos Planos Sectoriais em vigor, nomeadamente o Plano Rodoviário 

Nacional 2000 e o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro de 2002, rectificado pela Declaração 

de Rectificação n.º 15-N/2002, de 30 de Março de 2002, e nos Planos Municipais 

de Ordenamento do Território, com particular destaque para o Plano Director 

Municipal (PDM) do concelho de Ferreira do Alentejo, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 62/98, de 18 de Maio. 

De referir que o PDM de Ferreira do Alentejo encontra-se actualmente em processo 

de revisão, estando os trabalhos ainda numa fase inicial de elaboração. 
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No concelho de Ferreira do Alentejo encontram-se ainda em eficácia os seguintes 

três planos de pormenor, cuja área de intervenção se situa no interior do perímetro 

urbano da Vila de Ferreira do Alentejo: 

� Plano de Pormenor do Parque Industrial e de Serviços de Ferreira do 

Alentejo; 

� Plano de Pormenor do Parque de Exposições e Feiras de Ferreira do 

Alentejo; 

� Plano de Pormenor da Zona Desportiva de Ferreira do Alentejo. 

De uma forma geral, considera-se que o Projecto está em conformidade com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção. Os principais 

impactes prendem-se com a afectação de áreas de Reserva Ecológica Nacional, 

Reserva Agrícola Nacional e de Montado de Sobro e Azinho pela construção das 

infra-estruturas previstas no Projecto. Todavia, as áreas afectadas apresentam uma 

expressão relativamente reduzida. 

Cumpre ainda referir que, segundo informação prestada pelas Estradas de 

Portugal, o novo traçado para o corredor do Itinerário Principal n.º 8 (IP8), que se 

desenvolve a norte da Vila de Ferreira do Alentejo a pouco mais de 1.000 metros 

desta, atravessa a área de intervenção do Projecto, pelo que é desejável promover 

uma maior articulação entre os dois projectos de forma a garantir a viabilidade de 

ambos. 

Por último, salienta-se que esta análise não dispensa a consulta das análises 

efectuadas no descritor Ordenamento do Território, relativa à Caracterização da 

Situação de Referência e à Avaliação de Impactes. 
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44..  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os Blocos de Ferreira e Valbom integram-se no Empreendimento de Fins Múltiplos 

de Alqueva, fazendo parte do sub-sistema de Alqueva. 

A adução de água ao blocos de rega considerados será feita a partir do 

Reservatório de Ferreira (infra-estrutura não incluída no presente EIA, fazendo 

parte da respectiva Rede Primária), localizado na zona este da área de estudo. 

Este reservatório será alimentado a partir do canal Pisão-Roxo. Junto a este 

reservatório será implantada uma estação elevatória (infra-estrutura incluída no 

presente EIA) com dois patamares de elevação. 

A rede de condutas de rega prevista no Projecto em avaliação totaliza 

aproximadamente 100 km. Para além da rede de condutas de rega e da estação 

elevatória de Ferreira, o Projecto contempla ainda a rede viária adequada às 

actividades que terão lugar na área de intervenção bem como a rede de drenagem 

necessária para eliminar o excesso de água resultante da precipitação. 

4.2. PERÍMETRO DE REGA 

A delimitação dos perímetros de rega resultou, por um lado, da análise detalhada 

de diversos elementos disponíveis sobre a área em apreço (estudos sobre solos, 

ortofotomapas, Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo, etc.) e, por outro, 

de visitas de reconhecimento ao local. 

Da conjugação da informação recolhida foram estabelecidas duas manchas de rega 

alternativas, limitadas sempre que possível pelos limites de cadastro, ou por limites 

físicos – mancha Alternativa 1 e mancha Alternativa 2. 

A mancha Alternativa 1 apresenta uma área global de cerca de 5 555 ha, sendo 

constituída pela área considerada na fase de concurso para a elaboração do 

Projecto de Execução da ligação Pisão-Roxo, à qual se adicionaram e excluíram 

algumas parcelas.  

Foram excluídas da mancha de base as seguintes áreas: 

� Zonas urbanas ou urbanizáveis de Ferreira do Alentejo. 

� Pedreira existente a este da vila de Ferreira do Alentejo. 

� Zonas de montado, de galeria ripícola e outras de valor ecológico relevante.  
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As áreas incluídas respeitavam a áreas situadas nas extremidades da mancha 

original, visto que o seu abastecimento se traduzia num simples prolongamento das 

condutas de rega que abasteciam o bloco, sem acréscimo da altura manométrica 

de elevação. Foram ainda incluídas nestes blocos de rega outras zonas limítrofes 

que se mostraram com boas características para o regadio, nomeadamente a nível 

pedológico, topográfico e das culturas praticadas. 

Os limites da mancha de rega foram ainda ajustados ao traçado do canal Pisão-

Roxo que será construído nesta zona. 

A mancha Alternativa 2 foi definida com base na alternativa anterior, à qual se 

excluíram cerca de 437 ha, estendendo-se a mancha de rega por cerca de 5118 ha. 

As parcelas excluídas correspondem a zonas topograficamente desfavoráveis cuja 

inclusão nos blocos de rega acarretaria custos substanciais na rede de rega. Foram 

ainda excluídos desta mancha algumas parcelas de forma a permitir uniformizar os 

blocos de rega em estudo. 

4.3. SISTEMA DE REGA 

Tal como referido inicialmente, o Bloco de Rega de Ferreira e Valbom foi dividido 

em 3 Sub-blocos de rega, de acordo com a distribuição de altimetria e com a 

estrutura fundiária da propriedade na globalidade da mancha de rega: 

� Sub-bloco de Ferreira Oeste e Este 

� Sub-bloco de Valbom 

� Sub-bloco de Figueirinha 

No Quadro 4.3.1 apresentam-se as denominações dos sub-blocos de rega e as 

correspondentes áreas beneficiadas para as duas alternativas em estudo. 

Quadro 4.3.1 – Áreas a beneficiar em cada Sub-bloco de rega, para as duas alternativas em estudo 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Sub-bloco de rega 

Área (ha) 

Valbom 491,7 378,6 

Figueirinha 1171,1 1080,7 

Ferreira O/E 3892,1 3658,8 

TOTAL 5554,9 5118,1 
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O abastecimento de água nos sub-blocos em que predomina a grande propriedade 

será efectuado, sempre que possível, por gravidade. Nos blocos em que predomina 

a pequena e média propriedade ou que se encontrem a cotas superiores às da 

origem de água, o abastecimento de água será em pressão, garantindo-se à saída 

dos hidrantes uma carga hidráulica não inferior a 30 m.c.a. 

Na Figura 4.3.1 apresenta-se o esquema do sistema de adução ao bloco em 

estudo, que é semelhante para as duas alternativas. 

  

Figura 4.3.1 – Sistema de adução do bloco de Ferreira e Valbom 

No caso do abastecimento de água ao sub-bloco de Ferreira, com uma área 

equipada de 3892,1 ha no caso da Alternativa 1 e de 3658,8 no caso da 

Alternativa 2 é necessário considerar duas situações distintas que resultam quer 

das características da altimetria da área em apreço, quer da estrutura da 

propriedade. 

Neste sentido, no Sub-bloco de Ferreira Oeste, em que predomina quase 

exclusivamente a pequena propriedade, o abastecimento de água será efectuado 

por distribuição gravítica e em alta pressão  

As manchas a beneficiar neste sub-bloco encontram-se distribuídas num plano 

inclinado, onde as cotas mais elevadas (132 m) se encontram a norte de Ferreira 

do Alentejo e as mais baixas (80 m) no limite oeste do perímetro de rega.  
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Atendendo a que o Nível Mínimo de Exploração (NME) do reservatório de Ferreira 

se situa à cota 161 m, a distribuição será gravítiva e o abastecimento em alta 

pressão, garantindo a montante do hidrante uma pressão superior a 30 m.c.a. em 

cerca de 95 % da área total deste sub-bloco (para as duas alternativas de Projecto), 

uma vez que nesta zona o desnível topográfico varia entre 51 m e 61 m.  

No Sub-bloco de Ferreira Este, onde predomina quase exclusivamente a grande 

propriedade, o abastecimento de água far-se-á recorrendo a distribuição gravítica e 

abastecimento em baixa pressão.  

As manchas a beneficiar neste sub-bloco, quer no caso da alternativa 1, quer para 

a alternativa 2, encontram-se distribuídas entre os 100 m e os 170 m, situando-se 

as cotas mais elevadas na linha de altura situada entre Ferreira e Peroguarda, 

designada por Serra do Pinheiro. 

Nesta zona o desnível topográfico relativamente ao NME do reservatório de 

Ferreira varia entre 21 m e 41 m o que permite uma distribuição gravítiva e o 

abastecimento em baixa / alta pressão. 

A posição altimétrica das actuais origens de água das grandes propriedades a 

beneficiar neste sub-bloco permite garantir a adução gravítica a todas as origens de 

água já existentes com uma pressão superior a 10 m.c.a. Assim, para este sub-

bloco será adoptado um sistema de distribuição gravítico sendo o abastecimento 

em baixa/ média pressão. 

No Sub-bloco de Valbom (com 491,7 ha na alternativa 1 e 378,6 ha na alternativa 

2) é necessário garantir a distribuição e abastecimento em alta pressão. Este sub-

bloco distribui-se entre os 110 m e os 170 m, situando-se as zonas de maior cota 

junto dos Montes de Valbom e do Pardieiro.  

Cerca de 71,8% da área total deste sub-bloco encontra-se distribuída entre os 

130 m e os 150 m. Deste modo, o desnível topográfico relativamente ao NME do 

reservatório de Ferreira varia entre 11 m e 21 m, o que não possibilita o 

abastecimento em alta pressão, nomeadamente à zona de pequena propriedade 

que ocupa cerca de 25 % da área deste sub-bloco (para qualquer das alternativas 

de Projecto), sendo necessário adoptar um sistema de distribuição em pressão. 

Também no Sub-bloco de Figueirinha (com 1171,1 ha na alternativa 1 e 

1080,7 ha na alternativa 2) a distribuição e abastecimento de água deverá ser em 

alta pressão. Neste sub-bloco a maior parte da área equipada situa-se acima dos 

140 m, sendo o desnível topográfico relativamente ao NME do reservatório de 

Ferreira inferior a 10 m, o que não possibilita o abastecimento em alta pressão, 

nomeadamente à zona de pequena propriedade (cerca de 60 % da área total do 

sub-bloco considerando as duas alternativas).  
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Assim, para este sub-bloco será necessário adoptar um sistema de distribuição em 

pressão, com pressurização das redes secundárias de rega. 

Na Figura 4.3.2 e Figura 4.3.3 apresentam-se os sistemas de rega definidos 

respectivamente para as Alternativas 1 e 2 em estudo. 

 

Figura 4.3.2– Sistema de rega dos Blocos de Ferreira e Valbom (Alternativa 1) 

 

Figura 4.3.3– Sistema de rega dos Blocos de Ferreira e Valbom (Alternativa 2) 
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Tendo em conta a necessidade de pressurização de parte dos blocos de rega, a 

jusante da tomada de água do reservatório será construída uma estação elevatória 

com dois patamares de elevação, que irá permitir o abastecimento em pressão dos 

sub-blocos de Valbom e Figueirinha. No Quadro 4.3.2 resume-se o tipo de 

abastecimento fornecido a cada sub-bloco, assim como a sua origem de água 

directa. 

Quadro 4.3.2 – Esquema de rega do bloco de Ferreira e Valbom 

Reservatório 
Estação 

elevatória 
Sub-bloco beneficiado Tipo de abastecimento 

Valbom Pressão 
EE Ferreira 

Figueirinha Pressão R Ferreira 

- Ferreira O/E Gravítico 

Importa referir que no caso dos sub-blocos em que predomina a grande 

propriedade as infra-estruturas propostas no Projecto apenas respeitam à adução 

de água a locais reservados ao seu armazenamento temporário, sendo necessário 

proceder à execução complementar das redes de rega. 

Já no que respeita aos sub-blocos caracterizados por pequena propriedade, o 

Projecto em estudo contempla toda a infra-estruturação dos terrenos em termos de 

rede de rega, não sendo necessário proceder a outras obras complementares. 

Neste caso os eventuais conflitos poderão resultar da partilha prevista das bocas de 

rega entre diversos proprietários. 

4.4. UNIDADES DE REGA 

Para a definição do plano de implantação dos hidrantes e para a caracterização das 

bocas de rega associadas e respectivos caudais de maneio, foi fundamental definir 

as unidades de rega a considerar. 

Um dos aspectos importantes a observar na definição das unidades de rega passa 

pelo equilíbrio entre soluções que permitam o acesso directo à água por todas as 

parcelas, sem originarem densidades da rede e de hidrantes que ponham em causa 

a viabilidade económica do empreendimento. Este aspecto é particularmente 

importante nas zonas de pequena propriedade, como é o caso dos sub-blocos de 

Ferreira-Oeste e Figueirinha. 

Sempre que possível, o limite das unidades de rega foi estabelecido ou por limites 

físicos já existentes (estradas, caminhos, linhas de água) ou pelo cadastro das 

propriedades. 

Uma vez delimitadas as unidades de rega procedeu-se à sua agregação em 

unidades terciárias, servidas por um hidrante onde se concentram as respectivas 

bocas de rega. 
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Os critérios adoptados na definição das unidades de rega foram os seguintes: 

� na grande propriedade – unidades de rega com áreas máximas de 65 ha; 

� na pequena propriedade – unidades de rega com áreas máximas de cerca 

de 5 ha, agrupando um máximo de seis agricultores. 

Com a adopção deste critério na pequena propriedade diminuiu-se a densidade da 

rede e a quantidade de equipamento para um valor aceitável, obrigando, no entanto 

os agricultores a estabelecerem uma rotação entre eles.  

Na mancha Alternativa 1 foram estabelecidas 672 unidades de rega, das quais 437 

são abastecidas por gravidade, enquanto que na mancha Alternativa 2 foram 

estabelecidas 631 unidades de rega, sendo 424 alimentadas por gravidade. 

4.5. LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES 

Após a definição das unidades de rega foi necessário estabelecer o plano de 

localização dos hidrantes para cada uma das alternativas de Projecto. Os critérios 

estabelecidos para a definição da localização dos hidrantes foram os seguidamente 

enunciados: 

� dimensão das unidades de rega, sua configuração e parcelas dominadas; 

� acessos existentes; 

� altimetria da unidade de rega; 

� tipos de instalações de rega a utilizar. 

Os critérios adoptados permitiram que, de um modo geral, os hidrantes fossem 

implantados: 

� em locais acessíveis, nomeadamente junto a caminhos agrícolas; 

� nos limites das parcelas, facilitando o acesso a todos os proprietários; 

� perto de equipamentos de rega já existentes e a manter; 

� nos pontos altos das parcelas abrangidas. 

Para além dos critérios já referidos, pretendeu-se ainda que a densidade e a 

localização dos hidrantes permitissem garantir condições de fornecimento de água 

idênticas para todos os utilizadores, em especial nos blocos de pequena 

propriedade. 
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No caso da grande propriedade optou-se por localizar os hidrantes à entrada das 

propriedades, salvaguardando, no entanto, os interesses dos agricultores. Nalguns 

casos os agricultores forneceram a indicação sobre a localização pretendida para 

os hidrantes, nomeadamente em pontos de armazenamento de água já existentes, 

a partir dos quais já tinham instaladas redes de rega na parcela. Tal indicação foi 

considerada sempre que tecnicamente possível e desde que não conduzisse a um 

grande aumento de custo. 

Cada hidrante apresenta no mínimo uma boca de rega e no máximo 4, ficando cada 

unidade de rega equipada com pelo menos uma boca de rega. 

No Desenho 1, que consta do Anexo III, apresentam-se os planos de localização 

dos hidrantes para a mancha Alternativa 1 e para a mancha Alternativa 2, 

respectivamente. 

4.6. DEFINIÇÃO DA REDE DE REGA 

4.6.1. TRAÇADO DA REDE DE REGA 

O critério geral adoptado na definição do traçado das condutas de maior diâmetro 

foi o de desenvolvê-las sempre que possível ao longo dos caminhos existentes, 

tendo em consideração a maior facilidade de acesso para execução das obras, bem 

como das condições de exploração e manutenção.  

Para os ramais de menores diâmetros, o traçado foi definido em função da 

localização dos hidrantes e atendendo aos seguintes critérios: 

� aproveitamento do traçado de caminhos e outros limites físicos existentes; 

� implantação ao longo dos limites de propriedade; 

� aplicação da regra de 120º; 

� redução ao mínimo do número de acessórios a utilizar. 

A localização das condutas ao longo dos caminhos permite não só minimizar os 

encargos extra-construção (expropriação, indemnizações, etc.), como também 

permite um fácil acesso para operações dos órgãos da rede e sua manutenção. 

Nas zonas de grande propriedade, devido à inexistência de caminhos, nem sempre 

foi possível desenvolver o traçado das condutas de grandes dimensões ao longo de 

caminhos. Neste caso, foi realizada a consulta aos agricultores beneficiados, 

procurando assim, assegurar acessos às condutas principais na zona de grande 

propriedade. 
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Na definição do traçado das condutas de rega foi também tida em consideração a 

rede de drenagem, nomeadamente no que diz respeito ao parcelamento induzido e 

às passagens inferiores das condutas. Neste sentido, evitou-se a implantação das 

condutas ao longo de linhas de água principais. 

Os traçados das redes de rega estabelecidos para a mancha Alternativa 1 e para a 

mancha Alternativa 2 são apresentados no Desenho 1. 

Nos Quadro 4.6.1 e 4.6.2 indicam-se o número de hidrantes e bocas de rega 

instalados em cada sub-bloco de rega e as áreas de rega beneficiadas associadas. 

Quadro 4.6.1 - Número de hidrantes e bocas de rega (Alternativa 1) 

Sub-bloco 

de rega 

Área  

(ha) 

Número 

de 

hidrantes 

Área 

média 

por 

hidrante 

(ha) 

Número 

de 

bocas 

de rega 

Área 

média 

por 

boca 

(ha) 

Área 

minima 

por boca 

(ha) 

Área 

máxima por 

boca 

(ha) 

 Abastecimento em gravidade 

Ferreira 

O/E 
3892,1 212 18,4 437 8,9 0,5 173,2 

Sub-total 3892,1 212 18,4 437 8,9 0,5 173,2 

 Abastecimento em pressão 

Valbom 491,7 34 14,5 66 7,5 0,6 40,3 

Figueirinha 1171,1 86 13,6 169 6,9 0,6 82,0 

Sub-total 1662,8 120 14,1 235 7,2 0,6 61,1 

TOTAL 5554,9 332 16,3 672 8,1 0,6 117,2 
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Quadro 4.6.2- Número de hidrantes e bocas de rega (Alternativa 2) 

Sub-bloco 

de rega 

Área  

(ha) 

Número 

de 

hidrantes 

Área média 

por 

hidrante 

(ha) 

Número 

de 

bocas 

de rega 

Área 

média 

por boca 

(ha) 

Área 

minima 

por boca 

(ha) 

Área 

máxima 

por boca 

(ha) 

 Abastecimento em gravidade 

Ferreira O/E 3658,8 206 17,8 424 8,6 0,5 173,2 

Sub-total 3658,8 206 17,8 424 8,6 0,5 173,2 

 Abastecimento em pressão 

Valbom 378,6 25 15,1 50 7,6 0,6 40,3 

Figueirinha 1080,7 78 13,9 157 6,9 0,6 82,0 

Sub-total 1459,3 103 14,5 207 7,2 0,6 61,2 

TOTAL 5118,1 309 16,2 631 7,9 0,6 117,2 

 

4.6.2. NECESSIDADE DE ÁGUA PARA REGA 

Tal como descrito nos elemntos do Projecto, a ocupação cultural para os perímetros 

de rega em avaliação, baseou-se no modelo definido no “Estudo do 

Empreendimento de Fins múltiplos de Alqueva”. 

Para o cálculo das necessidades de água para rega tiveram-se em conta as 

ocupações culturais dos vários sub-blocos de rega.  

Assim nos sub-blocos de Valbom e Figueirinha adoptou-se como modelo cultural o 

correspondente à Rotação “B” (rotação cereais/hortícolas ou horto-industriais), uma 

vez que é a mais representativa, enquanto que no sub-bloco de Ferreira Oeste e 

Este adoptou-se o modelo correspondente à Rotação “B”, em associação com o 

olival e a vinha (Quadro 4.6.3).  

Quadro 4.6.3 -– Modelo de ocupação cultural 

Área Ocupada (%) 
Sistema Cultural 

Valbom e Figueirinha Ferreira Oeste e Este 

Rotação ”B” 100 55 

Olival - 30 

Vinha - 15 

Esta ocupação cultural típica conduziu ao cálculo das necessidades hídricas úteis 

que se apresentam nos Quadro 4.6.4 e 4.6.5, tendo em conta cada um dos sub-

blocos em estudo. 
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Quadro 4.6.4- Necessidades hídricas úteis (m3/ha) – Sub-blocos Valbom e Figueirinha 

Ano médio Ano crítico 
Culturas 

Área ocupada 

(%) Julho Ano Julho Ano 

Milho 30 2598 6450 2794 6929 

Trigo 20 0 2508 0 3059 

Girassol 20 2393 5118 2569 5585 

Culturas industriais 30 1994 6679 2116 7257 

Total ponderado 100 1856 5464 1987 5985 

 

Quadro 4.6.5 - Necessidades hídricas úteis (m3/ha) - Sub-bloco FerreiraO/E 

Ano médio Ano crítico 
Culturas 

Área ocupada 

(%) Julho Ano Julho Ano 

Milho 25 2598 6450 2794 6929 

Trigo 15 0 2508 0 3059 

Girassol 10 2393 5118 2569 5585 

Culturas industriais 5 1994 6679 2116 7257 

Olival 30 815 2676 937 3035 

Vinha 15 815 1798 937 2162 

Total ponderado 100 1355 3907 1483 4347 

Conforme se pode verificar, as necessidades hídricas úteis anuais, em ano seco 

(crítico), variam entre os 2 162 m3/ha/ano para a vinha, e os 7 257 m3/ha/ano para 

as culturas industriais. Relativamente às necessidades mensais no mês mais crítico 

(Julho) é a cultura de milho que apresenta o valor máximo: 2 598 m3/ha em ano 

médio e 2 794 m3/ha em ano seco. 

Considerando os valores da eficiência de aplicação de 80% para a rotação “B” e de 

85% para a rotação “B” com olival e vinha, apresentam-se nos Quadro 4.6.6 e 4.6.7 

as necessidades hídricas totais para os sub-blocos de rega considerados. 

Quadro 4.6.6- Necessidades hídricas totais (m3/ha) – Sub-blocos Valbom e Figueirinha 

Ano médio Ano crítico 
Culturas 

Área ocupada 

(%) Julho Ano Julho Ano 

Milho 30 3248 8603 3493 8661 

Trigo 20 0 3135 0 3824 

Girassol 20 2991 6398 3211 6981 

Culturas industriais 30 2493 8349 2645 9071 

Total ponderado 100 2320 6830 2484 7481 
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Quadro 4.6.7- Necessidades hídricas totais (m3/ha) – Sub-bloco Ferreira O/E 

Ano médio Ano crítico 
Culturas 

Área ocupada 

(%) Julho Ano Julho Ano 

Milho 25 3056 7588 3287 8152 

Trigo 15 0 2951 0 3599 

Girassol 10 2815 6021 3022 6571 

Culturas industriais 5 2346 7858 2489 8538 

Olival 30 959 3148 1102 3571 

Vinha 15 959 2115 1102 2544 

Total ponderado 100 1594 4596 1745 5114 

Conforme se pode concluir, as necessidades hídricas totais em ano seco rondam: 

� 7 481 m3/ha/ano, com um máximo mensal, em Julho, de 2 484 m3/ha/mês 

para os sub-blocos de Valbom e Figueirinha; 

� 5 114 m3/ha/ano, com um máximo mensal, em Julho, de 1745 m3/ha/mês, 

para o sub-bloco de Ferreira O/E. 

4.6.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE REGA 

O dimensionamento da rede foi efectuado de modo a assegurar que o transporte de 

caudais conduzissem a uma solução global equilibrada, quer em termos de custo, 

quer do ponto de vista das condições de funcionamento. 

Os parâmetros que caracterizam os métodos de distribuição de água são o caudal, 

a frequência e a duração da distribuição de água. 

Na distribuição a pedido, normalmente não se restringe nem a frequência nem a 

duração de rega. A única restrição imposta ao agricultor é o caudal máximo que 

poderá ser derivado na boca de rega, que é função das necessidades de água das 

culturas e do tipo de instalações de rega a utilizar ao nível da parcela, 

condicionantes do tempo máximo de utilização das respectivas bocas de rega. 

No caso concreto do dimensionamento das redes colectivas dos blocos de Ferreira 

e Valbom consideraram-se, de um modo geral, características diferentes para a 

pequena e média propriedade, e para a grande propriedade, tendo-se considerado 

para o efeito a análise dos seguintes parâmetros: 

� duração do período de ponta; 

� tempo máximo de utilização das bocas de rega no período de ponta; 

� rendimento de utilização da rede; 
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� probabilidade média de abertura das bocas de rega; 

� modelo probabilístico a adoptar e qualidade de funcionamento. 

No Quadro 4.6.8 apresentam-se os caudais totais de dimensionamento para cada 

um dos sub-blocos de rega, obtidos pelo método de Clement, assim como o caudal 

específico correspondente. 

Quadro 4.6.8 - Caudais de dimensionamento 

ALTERNATIVA 1 

Sub-bloco de rega Área (ha) 
Caudal total de 

dimensionamento (l/s) 

Caudal específico 

(l/s/ha) 

 Abastecimento gravítico 

Ferreira O/E 3892,1 5299 1,4 

 Abastecimento em pressão 

Valbom 491,7 822 1,7 

Figueirinha 1171,1 1709 1,5 

TOTAL 5554,9 - - 

ALTERNATIVA 2 

Sub-bloco de rega Área (ha) 
Caudal total de 

dimensionamento (l/s) 

Caudal específico 

(l/s/ha) 

 Abastecimento gravítico 

Ferreira O/E 3658,8 4894 1,3 

 Abastecimento em pressão 

Valbom 378,6 634 1,7 

Figueirinha 1080,7 1587 1,5 

TOTAL 5118,1 - - 

Depois de definida a rede de rega em cada sub-bloco, foram caracterizados todos 

os troços da rede relativamente ao comprimento, caudal de dimensionamento e 

cotas dos nós localizados a montante e a jusante. 

Para a optimização destas redes de rega considerou-se a utilização de tubagens de 

polietileno de alta densidade (PEAD) para diâmetros até 500 mm e a utilização de 

tubagens em ferro fundido dúctil (FFD) para diâmetros superiores. 

A optimização das redes de rega foi efectuada considerando a combinação mais 

económica dos diâmetros de tubagem dos vários troços da rede, tendo em atenção 

as cotas piezométricas iniciais que conduzem a uma solução óptima global. 

Assegurou-se assim uma optimização conjunta da bombagem e da rede. 

Pretendeu-se ainda garantir uma carga de 35 m à entrada dos hidrantes, 

considerando existir uma perda de carga máxima nos hidrantes de 5 m. No Quadro 

4.6.9 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos. 

Quadro 4.6.9 – Densidades e diâmetros máximo e mínimo das redes de rega 
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ALTERNATIVA 1 

Sub-bloco de rega Área (ha) 
Comprimento 

(m) 

Densidade 

(m/ha) 

Ø máximo 

(mm) 

Ø mínimo 

(mm) 

 Fornecimento em gravidade 

Ferreira O/E 3892,1 60 980 15,7 2000 90 

Sub-total 3892,1 60 980 15,7 2000 90 

 Fornecimento em pressão 

Valbom 491,7 11 719 23,8 1000 90 

Figueirinha 1171,1 25 972 22,2 1200 90 

Sub-total 1662,8 37 691 23,0 - - 

TOTAL 5554,9 98 671 19,4 - - 

ALTERNATIVA 2 

Sub-bloco de rega Área (ha) 
Comprimento 

(m) 

Densidade 

(m/ha) 

Ø máximo 

(mm) 

Ø mínimo 

(mm) 

 Fornecimento em gravidade 

Ferreira O/E 3658,8 59 941 16,4 1800 90 

Sub-total 3658,8 59 941 16 4 1800 90 

 Fornecimento em pressão 

Valbom 378,6 10 132 26,8 800 90 

Figueirinha 1080,7 23 728 22,0 1200 90 

Sub-total 1459,3 33 860 24,4 - - 

TOTAL 5 118,1 93 801 20,4 - - 

 

Do Quadro 4.6.9 resulta que para o mesmo sub-bloco de rega as densidades das 

redes de rega nas Alternativas 1 e 2 são semelhantes. 

Fazendo a comparação dentro da mesma alternativa observa-se que as redes de 

rega dos sub-blocos de Valbom e Figueirinha têm características semelhantes no 

que respeita à densidade da rede, cerca de 24 m/ha, enquanto o sub-bloco de 

Ferreira O/E apresenta uma menor densidade de rede. Este factor deve-se 

sobretudo às características do sub-bloco de Ferreira Este, onde domina a grande 

propriedade. 

É de referir neste caso que a adução de água será efectuada para sistemas de 

retenção temporária da mesma, sendo necessário proceder à execução de infra-

estruturas de rega complementares, que ficarão a cargo de cada proprietário. 

Quanto aos valores dos diâmetros da tubagem, os valores máximos surgem no 

sub-bloco de Ferreira O/E (2000 mm na alternativa 1 e 1800 mm na alternativa 2), 

enquanto que os valores mínimos são iguais nos 4 sub-blocos, tomando o valor de 

90 mm. 

De uma forma geral, é o comprimento das redes de rega que distingue os dois 

traçados alternativos em análise. Na primeira alternativa tem-se um comprimento 
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total na ordem dos 98,6 km, enquanto que na segunda alternativa as redes 

desenvolvem-se em cerca de 93,8 km. 

4.7. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

O abastecimento de água em pressão aos sub-blocos de Valbom e Figueirinha 

implica a construção de uma estação elevatória secundária com dois patamares de 

elevação. 

A estação elevatória localizar-se-á junto ao reservatório de Ferreira, sendo a sua 

implantação no terreno igual para as duas manchas alternativas em estudo. A 

plataforma de implantação foi concebida de modo a ocupar o mínimo espaço 

possível. 

Esta, para além do edifício, abrange os reservatórios hidropneumáticos e 

respectivas câmaras, as câmaras dos medidores de caudal e o posto de 

seccionamento. Além destes equipamentos foi ainda previsto espaço livre de 

circulação para veículos pesados. 

Assim, a plataforma proposta tem uma extensão na ordem dos 75 m x 40 m, ou 

seja cerca de 3 000 m2, onde foram incluídas algumas zonas verdes e de 

estacionamento nos espaços restantes. 

No caso da mancha Alternativa 1, o caudal de dimensionamento para a estação 

elevatória é de 2,531 m3/s. Para a mancha Alternativa 2 o caudal de 

dimensionamento é de 2,221 m3/s. 

No Quadro 4.7.1 apresentam-se as características principais da estação elevatória 

prevista para cada uma das duas soluções de Projecto. 
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Quadro 4.7.1– Características da estação elevatória 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Sub-blocos beneficiados 

Valbom Figueirinha TOTAL Valbom Figueirinha TOTAL 

Patamar de elevação EE1 EE2  EE1 EE 2  

Área  ha 492 1171 1663 379 1080 1459 

Caudal m3/s 0,822 1,709 2,531 0,634 1,587 2,221 

Pressão no hidrante m 35 35 - 35 35 - 

Cota piezométrica m 192,00 215,00 - 190,00 215 - 

Cota do plano de 

água  
m 161,00 161,00 - 161,00 161 - 

Altura total de 

elevação 
m.c.a. 36 60 - 34 60 - 

Potencia kW 375 1250 1625 280 1250 1530 

Nota: Para o cálculo da potência absorvida pelos grupos electrobomba, considerou-se um rendimento 

hidráulico das bombas da ordem de 85 %. 

O caudal fornecido pela estação elevatória será ajustado ao requerido pela rede 

através de um sistema de regulação que fará a gestão do número de grupos que 

deverão estar em funcionamento num dado momento e que condições deverão 

cumprir. 

Assim, os automatismos do sistema de regulação deverão permitir estabelecer qual 

o número de grupos em funcionamento para satisfação das necessidades da rede, 

assim como ajustar os caudais fornecidos aos solicitados, respeitando condições de 

pressão compatíveis. 

O sistema de regulação a adoptar para a estação elevatória de Ferreira será o 

sistema manodebimétrico, com bombagem directa para a rede de rega em todos os 

sub-blocos, com instalação de grupos electrobomba de velocidade variável ou 

situação mista - grupos com velocidade fixa e grupos com velocidade variável, que 

possibilite o ajuste contínuo do caudal bombado ao caudal solicitado pela rede 

Para qualquer das alternativas, é sugerida a instalação de um sistema de 

bombagem composto por cinco grupos electrobomba para o bloco da Figueirinha. 

Para o sub-bloco de Valbom, respeitante à Alternativa 1, considerou-se também a 

instalação de 5 grupos, e para a Alternativa 2 considerou-se serem suficientes 

quatro grupos electrobomba. 

Em ambos os patamares de elevação da estação elevatória (EE1 e EE2), os grupos 

electrobomba serão instalados em paralelo, dois deles com variação de velocidade 

e com regulação baseada num sistema manodebimétrico associado a reservatórios 

hidropneumáticos com detecção de pressão e de caudais, que deverão garantir o 

fornecimento dos pequenos caudais antes do arranque das bombas, com valores 

de pressão adequados ao bom funcionamento das respectivas redes de rega. 
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Complementarmente à solução a adoptar, entendeu-se vantajoso associar grupos 

de pequeno caudal a cada um dos patamares de elevação, grupos estes que 

permitirão satisfazer os muito baixos consumos assim como o enchimento de todo 

o sistema. 

Os grupos electrobomba serão de instalação horizontal, centrífugos, monocelulares 

de corpo bipartido com impulsor de dupla aspiração, tendo as características 

técnicas principais que se apresentam no Quadro 4.7.2. 

Quadro 4.7.2 – Características para os grupos electrobomba 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Características dos grupos 

EE1 EE2 EE1 EE2 

Número de grupos electrobomba 5 5 4 5 

Caudal total (m3/s) 0,825 1,710 0,640 1,590 

Caudal unitário (l/s) 165 342 160 318 

Altura de elevação (m.c.a.) 36 60 34 60 

Velocidade de rotação (r.p.m.) 1450 1450 1450 1450 

Rendimento para caudal nominal (%) 85 85 85 85 

Potência do motor de accionamento (kW) 75 250 70 250 

4.8. SISTEMA DE FILTRAÇÃO 

Os órgãos de exploração das redes secundárias de rega, nomeadamente os 

equipamentos das válvulas de regulação, são sensíveis aos sólidos em suspensão, 

sendo facilmente obturados, pelo que se tornou particularmente importante 

estabelecer um sistema de filtração adequado. 

As soluções de filtração a implementar no Projecto destinam-se a permitir atingir os 

seguintes objectivos: 

- Dotar a rede de rega de equipamentos de protecção para os órgãos e 

equipamentos hidráulicos instalados a jusante dos sistemas de filtração 

(válvulas de seccionamento, ventosas, hidrantes, com os respectivos 

limitadores de caudal, reguladores de pressão e contadores), de modo a 

prevenir danos causados por elementos em suspensão na água de rega, 

diminuindo os riscos de obturação dos mesmos e reduzindo os custos de 

manutenção. 

- Reduzir a acumulação de sedimentos no interior das condutas constituintes 

da rede de rega, as quais diminuem a secção interior das condutas, 

aumentando as perdas de carga e reduzindo os caudais transportados. 
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- Distribuir água com boa qualidade aos regantes, viabilizando a instalação de 

equipamentos de rega por aspersão, através da redução de custos de 

investimento em equipamento de filtração pelo agricultor. Note-se, contudo, 

que no caso da rega localizada o agricultor terá ainda de proceder a uma 

segunda filtração mais fina. 

A solução a adoptar consiste na instalação de um sistema de filtração na conduta 

da tomada de água a jusante do reservatório de Ferreira, constituído por dois 

tamisadores para um caudal de1,6 m3/s com uma altura da ordem dos 7,0 m. 

4.9. REDE VIÁRIA 

4.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para a funcionalidade e operacionalidade do perímetro de rega em avaliação é 

necessário dispor de uma rede de caminhos adequada às actividades que nele têm 

lugar. Neste contexto, há que assegurar as seguintes funções principais: 

� acesso rápido e fácil de meios de transporte, de máquinas e equipamentos 

agrícolas a todas as parcelas do perímetro; 

� acesso às diversas infra-estruturas do aproveitamento, tais como estações 

elevatórias, reservatórios e redes de adução, com vista a facilitar operações 

normais de conservação e manutenção. 

A reabilitação e reformulação da rede de caminhos actualmente existente e a 

construção de novos caminhos é necessária se se considerar que: 

� o estado de conservação e a ligação às principais vias de comunicação da 

região se tem revelado insuficiente à actividade económica desta área; 

� nos últimos anos tem-se assistido à diminuição das operações de 

manutenção que frequentemente eram efectuadas pelos próprios agricultores; 

� a actividade agro-pecuária recorre cada vez mais a máquinas e alfaias de 

grande porte, situação não prevista em alguns troços da rede existente. 

A proposta de intervenção na rede de caminhos tem em consideração a rede 

rodoviária nacional e municipal que atravessa os blocos de rega de modo a 

satisfazer as seguintes condições: 

� assegurar a ligação às povoações situadas no interior ou nas imediações do 

bloco e à rede rodoviária nacional e municipal existente e prevista; 
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� assegurar a circulação dentro do perímetro e o acesso às parcelas de forma 

tão racional e eficiente quanto possível; 

� aumentar a segurança de circulação, melhorando as alternativas às vias de 

maior circulação, nomeadamente a EN 259 e EN 121. 

No caso dos sub-blocos em que predomina a pequena e média propriedade, não é 

técnica e economicamente viável garantir o acesso directo a todos os prédios por 

meio de caminhos colectivos, sendo de manter os acessos particulares actuais. 

A solução proposta para a rede viária afecta aos blocos de rega em estudo e 

incluída no presente Projecto assenta na reabilitação de caminhos já existentes e 

que atravessam as manchas de pequena propriedade, deixando aos agricultores a 

definição dos restantes caminhos nestas manchas, tal como acontece actualmente. 

4.9.2. CAMINHOS A REABILITAR 

Numa primeira fase foi efectuado o levantamento dos caminhos agrícolas 

existentes de forma a identificar os que cumprem as condições necessárias à 

operacionalidade da rede viária. 

Inicialmente foi proposta uma rede viária constituída por 24 caminhos com um 

desenvolvimento total de 57,66 km, o que resultou numa densidade de 9,4 m/ha. 

(Quadro 4.9.1) 

Numa segunda fase, após trabalho de campo realizado, a solução inicial foi revista, 

tendo-se reduzido o número de caminhos a reabilitar. Esta nova solução prevê a 

beneficiação de 17 caminhos com um comprimento total de 38,85 km, o que 

conduziu a uma densidade de 7,7 m/ha (Quadro 4.9.2). 

Quadro 4.9.1 – Rede viária a reabilitar (Alternativa 1) 

Caminho Comprimento (km) Caminho Comprimento (km) 

CA1 0,76 CA13 0,60 

CA2 1,50 CA14 1,42 

CA3 5,95 CA15 3,34 

CA4 1,15 CA16 0,67 

CA5 0,71 CA17 3,46 

CA6 2,56 CA18 11,86 

CA7 3,19 CA19 1,64 

CA8 2,83 CA20 2,31 

CA9 3,16 CA21 1,34 

CA10 0,59 CA22 1,97 

CA11 1,03 CA23 1,23 

CA12 0,55 CA24 3,84 

Quadro 4.9.2 – Rede viária a reabilitar (Alternativa 2) 
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Caminho Comprimento (km) Caminho Comprimento (km) 

CA1 0,76 CA16 0,67 

CA2 1,50 CA17 3,46 

CA3 5,95 CA18 1,86 

CA6 2,56 CA20 2,31 

CA7 3,19 CA21 1,34 

CA9 3,16 CA22 1,97 

CA10 0,59 CA23 0,94 

CA14 1,42 CA24 3,84 

CA15 3,34   

As características técnicas da rede viária que se propõe reabilitar foram definidas 

de acordo com as “Normas para Projectos de Caminhos Rurais e Agrícolas”, 

definidas pelo Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural, em 1995 e 

já utilizadas em projectos semelhantes no Empreendimento do Alqueva.  

Em função da quantidade e tipo de tráfego que se prevê vir a registar e das funções 

de acesso a infra-estruturas de rega importantes, estabeleceram-se três categorias 

de caminhos, em função das características do seu perfil transversal: 

� Categoria I – Caminho rural: com 6,5 m de largura total e uma faixa de 

rodagem de 5,0 m e com camada de desgaste em betuminoso. 

� Categoria II – Caminho agrícola principal: com 5,5 m de largura total e uma 

faixa de rodagem de 3,5 m e com camada de desgaste em betuminoso. 

� Categoria III – Caminho agrícola secundário: com faixa de rodagem de 3,0 m 

e com camada de desgaste em macadame ou equivalente. 

O CA 3 é o único caminho proposto para a Categoria I, dada a densidade de 

estradas e caminhos asfaltados já existentes. 

Da Categoria II serão os caminhos CA 2, CA 9, CA 15, CA 17, CA 18, CA 20. CA 21 

e CA 24 com funções de acesso principal e fecho de malhas viárias. Estes 

caminhos desempenham a função de acesso principal e fecho de malhas viárias. 

Finalmente, na Categoria III, propõem-se os caminhos CA 1, CA 6, CA 7, CA 10, 

CA 14, CA 16, CA 22 e CA 23, complementando os acessos necessários. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada um dos caminhos bem 

como os principais problemas existentes e que se pretendem resolver com a 

intervenção proposta. 

CA 1 – com início e fim na EM 387, a sul de Peroguarda, destina-se a dar acesso a 

uma mancha de pequenas parcelas existentes entre a estrada e a Herdade do 

Pinheiro, encontrando-se em estado razoável a mau. A intervenção terminará no 
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Monte de Valbom, pois as courelas para este do caminho e sul do Barranco de 

Valbom foram integradas na Herdade do Pinheiro por ter terminado a situação de 

arrendamento a 99 anos. A intervenção preconizada no Projecto inicia-se na 

ligação a norte com a EM 387, terminando junto ao Monte Novo de Valbom. 

CA 2 – também com início na EM 387 e imediatamente a sul de Peguarda, 

desenvolve-se para oeste desta povoação até antes da Herdade do Pinheiro, 

dando acesso a um conjunto de pequenas parcelas; dele parte o caminho 23 que 

permite completar o acesso às pequenas parcelas para norte. A intervenção 

proposta inicia-se na ligação deste caminho com a EM 387, terminando junto ao 

caminho que segue para Gontinha. 

CA 3 – Desenvolve-se entre o Alfundão e a EN 121, dando acesso à Herdade do 

Pinheiro e ligação ao CA 4, para além de ligar a outros caminhos que não serão 

intervencionados. Tendo em conta as actuais características deste caminho, bem 

como o tipo e intensidade de tráfego que nele circulam, o Projecto propõe o seu 

revestimento asfáltico. Para norte da Herdade do Pinheiro, o caminho existente, 

embora globalmente em bom estado, será beneficiado com uma recarga no 

pavimento.  

Num caminho que interessa sobretudo a grandes propriedades, a proposta de 

intervenção resulta, por um lado, do tráfego rodoviário (chegam a trabalhar 300 

pessoas na altura das colheitas, para além de circularem vários 

fornecedores/compradores para as produções de uva de mesa e vinho) e, por 

outro, do facto de assegurar a ligação ao Alfundão. Com esta intervenção será 

retirado o referido tráfego da estrada nacional, contribuindo-se para melhorar a 

segurança de circulação. 

CA 4 – Tem início no CA 3 e desenvolve-se paralelamente à EM 524 para sul de 

Alfundão, dando acesso a um conjunto de pequenas parcelas. O conjunto de 

intervenções propostas tem início no entroncamento com o Caminho 3, terminando 

aquando da sua inflexão para oeste perto do Vale de Bangula. 

CA 5 – Desenvolve-se para nordeste de Ferreira do Alentejo, a partir da passagem 

inferior da EN 259, dando acesso a uma mancha de pequenas parcelas situadas a 

norte da estrada e à Quinta de S. Vicente (grande propriedade), encontrando-se em 

estado razoável. É proposta uma intervenção ao longo de todo o traçado. 

CA 6 - Desenvolve-se para norte de Ferreira do Alentejo, a partir da passagem 

inferior da EN 259, pretendendo-se que sirva de eixo de penetração no bloco e 

ligação a vários caminhos de distribuição, perpendiculares a ele. O primeiro troço 

foi construído recentemente, no âmbito das novas plantações de olival na Horta de 

João de Moura e está em bom estado. A partir do cruzamento com o afluente norte 

da ribeira de João de Moura, o caminho começa a degradar-se, encontrando-se em 
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estado razoável até ao cruzamento com o CA 7. A partir daí, encontra-se em mau 

estado. São propostas intervenções entre a EN 259 e o CA7.2. 

CA 7 – Este caminho desenvolve-se perpendicularmente ao CA6 e ao CA9, 

subdividindo-se em dois troços distintos (CA 7.1 a CA 7.2). 

O primeiro troço (CA7.1) desenvolve-se transversalmente ao CA9, fazendo a 

ligação entre este caminho e a EN2. O Projecto propõe intervencionar todo este 

troço. O 2º troço (CA 7.2) desenvolve-se para este do CA9 e um pouco a sul do 

traçado do CA7.1, atravessando o CA6 em direcção ao Monte das Figueiras. 

Propõe-se também que este troço seja objecto de intervenção desde o seu inicio e 

até ao entrocamento com o caminho agrícola de ligação entre a Quinta de São 

Vicente e a Herdade do Pinheiro. 

CA 8 - Desenvolve-se para noroeste de Ferreira do Alentejo, a partir da passagem 

inferior da EN 259, segue paralelo ao Barranco da Fonte, cruza o Barranco de João 

de Moura e inflecte depois para oeste, terminando no CA 9. A intervenção proposta 

inclui todo o seu traçado. 

CA 9 – tem início na EN 2, a seguir ao cruzamento com a Ribeira do Vale do Ouro 

e desenvolve-se para norte. Encontra-se em estado razoável e para além de dar 

acesso a várias pequenas propriedades e à parte norte do Bloco, possibilitando a 

ligação ao Bloco do Alfundão, liga a vários caminhos, designadamente ao CA 7, CA 

8, CA 10 e CA 11. As intervenções propostas dizem respeito ao troço entre o seu 

inicio na EN 259 e o cruzamento a norte com a Ribeira da Capela. 

CA 10 e CA 11 – Desenvolvem-se entre o CA 9 e a EN 2, dando acesso a 

pequenas propriedades, ocupadas com olival na sua maioria. O CA10 terminará o 

seu traçado junto à linha de cota 110 (da carta militar). O CA11 termina o seu 

traçado na EN2, na proximidade do Monte das Mancocas. 

CA 12 e CA 13 – Desenvolvem-se para oeste da EN 2, para acesso a manchas de 

pequena propriedade situadas entre a estrada e o limite do bloco; estão em mau 

estado. A proposta de intervenção inclui a totalidade dos traçados destas vias. 

CA 14 – Este caminho faz a ligação entre a EN2 e a EN259, desenvolvendo-se 

para oeste da EN2 com um traçado de direcção paralela à ribeira do Vale do Ouro. 

CA 15 – Desenvolve-se para oeste de Ferreira do Alentejo, entre a EN 259 e o 

caminho de acesso ao Monte do Sabino, seguindo paralelo e a norte da Ribeira do 

Vale de Judeu. Dá acesso a uma extensa faixa de pequenas propriedades que se 

dispõem perpendicularmente ao caminho quer para sul (margem direita da ribeira), 

quer para norte. Permite retirar trânsito agrícola da EN 259, pelo que se considera 

prioritária a intervenção proposta para este caminho. 
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CA 16 – Este caminho é perpendicular ao CA9 da Infra-estrutura 12,  

desenvolvendo-se até ao CA15. Dá acesso aos prédios da margem esquerda da 

ribeira de Vale de Judeu que não têm acesso a partir do caminho asfaltado. 

Encontra-se em mau estado, constituindo praticamente uma serventia. A 

intervenção preconizada no Projecto estende-se apenas até pouco mais do que a 

Ribeira de Viveiros. 

CA 17 – Desenvolve-se a partir da EN 121 na direcção oeste, entre a estrada e o 

CA 8 da infraestrutura 12. Dá acesso aos prédios situados na margem direita do 

barranco do Pereiro e encontra-se em mau estado. Os prédios da margem 

esquerda do barranco do Pereiro têm acesso a partir da EN 121. A intervenção 

proposta para este caminho, que se encontra em mau estado, tem inicio na ligação 

à EN121, prolongando-se até ao Monte da Joanica. 

CA 18 – Desenvolve-se para sul a partir da EN 121, entre esta estrada e a EM 526. 

Sai frente à Subestação da EDP, atravessa os Barrancos do Vale do Touro e do 

Pereiro e afluentes deste e liga ao CA 24. A intervenção a executar inclui o troço 

inicial e o ramal de ligação à EN 526. 

CA 19 – Caminho em mau estado, com início nas traseiras da Horta da Fonte 

Nova, desenvolve-se a partir da EN2, atravessa os Barrancos do Vale o Touro e do 

Pereiro e termina no CA 24. 

CA 20 – Desenvolve-se para sul de Ferreira do Alentejo, com início junto ao 

cemitério e traçado aproximadamente paralelo à EN 2, cruza o Barranco do Pereiro 

e termina no CA 24 junto a uma lixeira recuperada. O troço inicial eencontra-se em 

estado razoável, degradando-se no troço final, tendo alguns ramais em mau estado. 

A intervenção preconizada no Projecto desenvolve-se em toda a sua extensão. 

CA 21 – Parte da EN 121, junto a Ferreira do Alentejo e desenvolve-se para este 

até entroncar com o caminho asfaltado que, saindo também daquela estrada, dá 

acesso à pedreira. Encontra-se em estado razoável. Pretendendo-se que seja um 

eixo de penetração a partir da vila para a mancha de pequena propriedade entre a 

Quinta de S. Vicente (grande propriedade) e o limite do bloco (canal), 

desincentivando outros acessos a partir da EN 121, propõe-se uma intervenção ao 

nível do seu revestimento com betuminoso no primeiro troço (Ferreira do Alentejo - 

caminho asfaltado) e no segundo troço (caminho asfaltado - CA 22). 

CA 22 – Perpendicular ao CA 21, funciona como eixo de distribuição na referida 

mancha de pequena propriedade. A norte liga com a EN 259, prevendo-se que esta 

ligação seja cortada pelo reservatório proposto. Desenvolve-se para sul, terminando 

no caminho entre Ferreira e a barragem do Monte Novo. A intervenção preconizada 

desenvolve-se desde a referida estrada nacional até ao Monte da Figueirinha de 

Baixo. 
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CA 23 – Parte do CA 2 na direcção norte, terminando na ligação ao CA 4. 

Encontra-e em mau estado e será totalmente intervencionado. 

CA 24 – A sul de Ferreira do Alentejo, desenvolve-se de oeste para este, ligando a 

EN 121 e a EN 2. Encontra-se em estado razoável, ligando aos caminhos CA 18, 

19 e 20 e dando acesso às parcelas da margem esquerda do Barranco do Pereiro. 

4.10. REDE DE DRENAGEM 

4.10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objectivo principal de uma rede de drenagem é o de eliminar o excesso de água 

resultante das precipitações e, complementarmente, contribuir para escoar os 

caudais excedentes da rega. 

Com a introdução do regadio poderão colocar-se problemas de excesso de água 

nos terrenos cultivados, por inexistência de redes de drenagem, mesmo em zonas 

onde tal não seria de esperar. 

O alagamento, mesmo que temporário, provocado por uma chuvada ou pela 

deficiente condução da rega, poderá causar danos nas culturas, podendo pôr em 

risco a viabilidade destas e, consequentemente, a obtenção dos rendimentos 

esperados pelo agricultor. 

A área em estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Sado, sub-bacia da 

Ribeira da Figueira. A maioria das linhas de água identificadas nos blocos em 

estudo drenam para a ribeira de Vale de Ouro que nasce a norte de Ferreira do 

Alentejo e corre de este para oeste.  

Na parte norte do bloco as linhas de água drenam para a ribeira da Capela, ribeira 

do Castelo Ventoso e ribeira da Ribeirinha. A parte sul drena para afluentes da 

ribeira de Vale de Ouro, ribeira de Vale de Judeu e Barranco do Pereiro e uma 

pequena porção drena para a ribeira de Canhestros. 
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4.10.2. CONDIÇÕES DE DRENAGEM 

Ao analisar-se as condições de drenagem da área a beneficiar, importa distinguir 

duas componentes essenciais: 

� a drenagem externa que está relacionada com a maior ou menor rapidez do 

escoamento da água superficial (da chuva ou de afluências de montante) e 

que é condicionada pelas características fisiográficas do terreno (forma do 

relevo, declives, posição topográfica, entre outros); 

� a drenagem interna que depende das características hidropedológicas do 

solo, nomeadamente da sua porosidade drenável e condutividade hidráulica. 

A rede hidrográfica no interior do bloco é, de forma geral, suficiente para assegurar 

o escoamento das águas pluviais e de rega, nomeadamente nas zonas onde 

actualmente já se pratica uma agricultura de regadio e em que as linhas de água se 

encontram regularizadas.  

A sobreposição dos esboços das cartas de drenagem externa e interna com a rede 

hidrográfica natural possibilitou a identificação das linhas de água de maior 

importância para a drenagem das áreas beneficiadas. Verifica-se que a drenagem 

externa é lenta a muito lenta na maior parte do bloco, estando as zonas de 

drenagem externa rápida associadas essencialmente aos barrancos de Valbom e 

de Vale da Rosa, às cabeceiras do barranco da Fonte, à margem esquerda do 

barranco do Pereiro junto ao limite sudoeste do bloco. A drenagem externa 

moderada está associada, de forma genérica, à envolvente das linhas de água. 

A avaliação da rede de drenagem interna conduziu à conclusão de que a mesma é 

pobre/insuficiente numa faixa norte – sul a este de Ferreira do Alentejo associada 

ao seguinte: 

� barranco do Azinhal; 

� ribeira da Capela, no troço a montante da barragem do Monte da Capela e 

Barrancos de Valbom e de Vale da Rosa; 

� ribeira de Vale do Ouro e barrancos de João de Moura, da Fonte e da 

Palmeira; 

� barranco do Pereiro, a montante da Quinta do Pereiro. 

4.10.3. REDE DE DRENAGEM PROPOSTA 

Tendo em conta as condições de drenagem actuais, as intervenções propostas 

consistem nas seguintes acções de limpeza e reperfilamento das linhas de água já 

existentes: 
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� Reperfilamento – será efectuado o reperfilamento de algumas linhas de água 

no sentido de aumentar a sua capacidade de vazão para comportarem os 

caudais de Projecto, corrigir o perfil longitudinal mediante escavação, para 

que as velocidades de escoamento se mantenham baixas, corrigir o perfil 

longitudinal, em zonas muito escavadas, mediante a construção de degraus 

de contenção que contribuam para o depósito de sedimentos a montante 

dessas obras e, também, a redução das velocidades de escoamento. 

� Limpeza – será efectuada a limpeza nas linhas de água em que não se 

verifique nenhuma das situações referidas nos pontos anteriores, mas cujo 

estado de manutenção não permita o escoamento adequado das águas, 

apesar da sua secção ser considerada suficiente para os caudais de Projecto. 

A proposta de intervenção na rede de drenagem associada à Alternativa 1, abrange 

7 linhas de água numa extensão de 20,59 km, o que corresponde a uma densidade 

de 4,1 m/ha. Nesta proposta considera-se a limpeza em 5 linhas de água com 

18,58 km e o reperfilamento em 2 com 2,01 km. Esta alternativa de intervenção na 

rede de drenagem resume-se no Quadro 4.10.1. 

Quadro 4.10.1 – Proposta de intervenção na rede de drenagem - Alternativa 1 

 

Posteriormente esta proposta foi alterada com vista a aligeirar a intervenção, 

elaborando-se a Alternativa 2. 

Na Alternativa 2 a proposta de intervenções para a rede de drenagem consiste na 

limpeza de 5 linhas de água (ribeira do Vale do Ouro, barranco das furnas, ribeira 

do Vale Judeu e barranco do Pereiro) com uma extensão de 15,95 km, o que 

conduz a uma densidade de 3,07 m/ha. No Quadro 4.10.2 resumem-se as 

intervenções propostas no âmbito da Alternativa 2. 

Linha de água Nº vala 
Tipo de 

intervenção 
Desenvolvimento 

(km) 

Bº Azinhal 
Afluente Gontinha 

V7 
Reperfilamento 0,37 

Rª. da Capela V1 Limpeza 3,24 

Rª Vale Ouro V3 Limpeza 2,61 

Bº da Fonte 
-jusante EN 259 

V4 
Limpeza 0,71 

Bº das Furnas 
- jusante de Mancocas 

V2 
Reperfilamento 1,64 

Rª Vale Judeu 
Jusante EM 525 

V5 
Limpeza 4,07 

Bº Pereiro 
-Quinta do Pereiro 

montante e jusante da 
Quinta 

V6 Limpeza 7,95 

  TOTAL 20,59 
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Quadro 4.10.2 – Proposta de intervenção na rede de drenagem - Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. DESCRIÇÃO GERAL DAS ACÇÕES DE PROJECTO 

Tendo em consideração o facto de que a presente análise foi elaborada com base 

nas informações contidas no Estudo Prévio, importa referir que alguns aspectos da 

fase de construção não são desenvolvidos com suficiente detalhe, nomeadamente 

no que se refere ao planeamento da(s) empreitada(s), aos meios humanos a 

afectar e aos volumes de materiais a utilizar. 

Tendo em conta este facto, na descrição das actividades de construção, para além 

de se integrarem as informações constantes dos elementos do Projecto 

consultados, procurou-se igualmente complementar estas informações através do 

conhecimento que se detém relativamente a obras com características semelhantes 

às das intervenções em apreço. Nos Quadro 4.11.1 e 4.11.2 apresenta-se uma 

síntese das acções de Projecto seguidamente descritas. 

 

Linha de água Nº Vala Tipo de intervenção 
Desenvolvimento 

(km) 

Rª. do Vale de Ouro 
- montante EN 259 

V3 
Limpeza 2,29 

Bº. das Furnas V2 Limpeza 1,64 

Rª do Vale Judeu 
-jusante EM 526 

V5 
Limpeza 4,07 

Bº Pereiro 
-Quinta do Pereiro 

montante e jusante da 
Quinta 

V6 Limpeza 7,95 

  TOTAL 15,95 
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Quadro 4.11.1- Acções de Projecto da Fase de Construção 

Área Nº de hidrantes
Nº de bocas de 

rega
Área Nº de hidrantes

Nº de bocas de 
rega

Ferreira O/E 3892,1 212 437 3658,8 206 424
Total 3892,1 212 437 3658,8 206 424

Valbom 491,7 34 66 378,6 25 50
Figueririnha 1171,1 86 169 1080,7 78 157

Total 1662,8 120 235 1459,3 103 207
Total 5554,9 332 672 5118,1 309 631

Sub-bloco Área (ha)
Extensão do 

traçado da rede 
de rega (m)

Área (ha)
Extensão do 

traçado da rede 
de rega (m)

Ferreira O/E 3892,1 60980 3658,8 59941
Valbom 491,7 11719 378,6 10132
Figueirinha 1171,1 25972 1080,7 23728

Total 98671 Total 93801

Tipo I Tipo II Tipo  III Tipo I Tipo II Tipo III

6091 39870 21205 6089 36960 13326

16970 73197 36796 16965 67854 23125

Alternativa 1 Alternativa 2

24 17
Extensão (km)

5,95 5,95
32,45 20,81
19,26 12,10

Total 57,66 38,86

Alternativa 1 Alternativa 2

Limpeza 18,58 15,95

Reperfilamento 2,01 -
Total 20,59 15,95

R
E
D
E
 V
IÁ
R
IA

Execução de hidrantes e bocas de rega (com as inerentes operações de escavação, movimentação de terrenos, instalação de equipamentos, etc)

Alternativa 1 Alternativa 2

Abastecimento em gravidade

Abastecimento em pressão

Sub-bloco

R
E
D
E
 D
E
 R
E
G
A

Instalação de tubagens e acessórios com as inerentes operações de escavação, movimentação de terrenos, tapamento de valas e terraplenagens

Montagem do estaleiro de obra

FASE DE CONSTRUÇÃO

Execução da Estação Elevatória (a localizar em espaço rural; a plataforma de implantação tem uma extensão de 75x40 m (3000 m2))

Trabalhos preparatórios

Criação de acessos temporários e instalação do estaleiro central de apoio à obra

Criação de postos de trabalho temporários

Movimentações de terra

Construção do edifício

Instalação de equipamentos

Alternativa 1 Alternativa 2

Execução de arranjos exteriores e do caminho de acesso

Execução da Rede Secundária de Rega

Montagem do  estaleiro de obra em cada um dos sub-blocos

Execução de orgãos de exploração

Montagem do estaleiro de obra

Preparação do leito das fundações de pavimento

Alternativa 1 Alternativa 2

Sinalização das condutas principais (no caso de condutas com diâmetros superiores a 500 mm)

Aplicação de camadas de fundação e desgaste, aplicação de camadas de desgaste em mistura betuminosa rugosa, execução de obras de arte

Vias a criar/ beneficiar

Caminhos
Operações

Caminhos agrícolas secundários ( com uma largura total de 4,5 m)

Execução da Rede de Drenagem

Execução da Rede Viária

Execução da Rede de Rega

Nº de Caminhos
Tipologia de caminhos

Caminhos rurais (com uma largura total de 6,5 m)

Caminhos agrícolas principais (com uma largura total de 5,5 m)

Saneamento da camada existente, incluindo
carga, transporte e descarga a depósito de
produtos sobrantes (m3)

Aterro em terraplenagens, incluindo
regularização e compactação das superfícies
finais (m3)

R
E
D
E
 D
E
 D
R
E
N
A
G
E
M Reperfilamento, incluindo movimentação de terras, incluindo escavação em abertura de valas e/ou fundações pela implantação da obra, aterro com produtos

provenientes da escavação e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes

Limpeza de valas

Desenvolvimento (km)
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Quadro 4.11.2. Acções de Projecto da Fase de Exploração 

Utilização da Rede de Rega

Condições de funcionamento  da adutora

Reservatório

Valbom Figueirinha Valbom Figueirinha

Patamar de elevação EE1 EE2 EE1 EE2

492 1171 1663 379 1080 1459

0,822 1.709 2.531 0,634 1.587 2.221

192,0 215,0 - 190,0 215 -

375 1250 1625 280 1250 1530

Alternativa 1 Alternativa 2

437 424

235 207

Total 672 631

Alternativa 1 Alternativa 2

Sub-bloco de rega 

Valbom 491,7 378,6

Figueirinha 1171,1 1080,7

Ferreira O/E 3892,1 3658,8

Total 5554,9 5118,1

Outras acções

Adução através da adutora de Pisão-Roxo e do Reservatório de Ferreira

Estação elevatória Sub-bloco beneficiado Tipo de abastecimento

Pressão

Pressão

Gravítico

Reservatório de 
Ferreira

-

E. E. de Ferreira 
Valbom

Figueirinha

Ferreira O/E

Alternativa 2

Características e condições de funcionamento da estação elevatória

Total TotalSub-blocos beneficiados

Alternativa 1

Alteração dos sistemas culturais devido à disponibilização de água

Área (ha)

Caudal (m3/s)

Cota piezométrica (m)

Potência kW

Intensificação da utilização de fitofármacos

Geração de riqueza

FASE DE EXPLORAÇÃO

Áreas beneficiadas pela constituição do perímetro de rega

Área a beneficiar (ha)

Execução de operações de manutenção das redes de rega, viária e  de drenagem

Consumo de energia (custo total eléctrico anual estimado de 154 102,27 euros)

Nº de unidades de rega estabelecidas na rede de rega secundária

Abastecimento por gravidade

Abastecimento por pressão
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CARACTERÍSTICAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

⇒ Planeamento e trabalhos preparatórios 

A primeira actividade a executar numa obra deste tipo é a implantação do estaleiro 

social. A localização do(s) estaleiro(s) central(ais) (e das áreas de estaleiro a 

afectar nas várias frentes de obra) não se encontra(m) ainda definidas, prevendo-se 

que para a sua implantação sejam respeitados os condicionalismos ambientais 

impostos no presente EIA, nomeadamente os expressas no capítulo referente às 

medidas de minimização. 

No estaleiro social serão implantadas as instalações sociais e proceder-se-há ao 

armazenamento de materiais, equipamentos e veículos, para além do 

armazenamento temporário de materiais e resíduos sobrantes. 

Junto a cada frente de obra será previsivelmente necessário prevêr um local de 

depósito de materiais auxiliares, de armazenamento temporário de terras, 

tubagens, cofragens e ainda um espaço de manobra dos veículos e equipamentos, 

da ordem das centenas de metros quadrados. 

O pessoal a empregar na obra, admitindo que a totatidade do Projecto seria 

executada numa única empritada será da ordem dos 50 operários, embora os 

efectivos a contratar dependam programa de trabalhos do empreiteiro. 

⇒ Execução de Infraestruturas 

A estação elevatória (EE) será instalada em espaço rural, prevendo-se que para tal 

seja ocupada uma plataforma de 3 000 m2. A execução da estação elevatória 

incluirá, sucintamente, as seguintes operações: 

� Desmatação e regularização dos terrenos necessários à sua implantação com 

a inerente movimentação de terras. 

� Construção do edifício da estação elevatória e instalação de equipamentos. 

� Execução de arranjos exteriores e do caminho de acesso. 

As redes de rega a instalar possuem diâmetros grandes no início da rede, que 

diminuem gradualmente à medida que se avança para as extremidades. As 

operações a executar para a instalação destas redes são, genericamente, as 

seguintes: 

� Execução de operações de desmatação e limpeza, decapagem geral do 

terreno na área a afectar (estima-se que será necessário afectar uma faixa 
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máxima de 10 metros ao longo do traçado da vala) destinada à implantação 

da tubagem. 

� Execução de uma vala para a instalação das tubagens. Será adoptada uma 

secção de escavação trapezoidal ou outra secção que requeira entivação, 

neste último caso quando as condições geológicas e de segurança em obra 

assim o exigirem e quando o limite da área expropriada assim o determine. 

No âmbito da execução dos órgãos de exploração da rede de rega secundária 

cumpre salientar que os hidrantes serão protegidos através de câmaras circulares 

ou de secção rectangular em betão armado. A área de implantação dos hidrantes é 

da ordem dos 30 m2. 

No âmbito da construção/beneficiação da rede de caminhos previstos para cada 

uma das alternativas estudada, serão executados caminhos rurais e caminhos 

agrícolas primários e secundários. 

A execução da rede de caminhos prevista para cada uma das alternativas da Rede 

de Viária incluirá, sucintamente, as seguintes operações: 

� Desmatação. 

� Saneamento da camada existente. 

� Aterro em terraplenagens, regularização e compactação das superfícies 

finais. 

� Aplicação de camadas de fundação e desgaste. 

Acresce salientar que para a execução desta componente de Projecto foram 

estimadas, ao nível do estudo Prévio, as necessidades de volumes de terras de 

empréstimo da ordem dos 60 000 m3 para a Alternativa 1 e de 52 000 m2 para 

Alternativa 2, não havendo qualquer referência nos elementos de projecto à origem 

das referidas terras. 

A execução da rede de drenagem incluirá exclusivamente operações de 

beneficiação de canais existentes como limpeza e reperfilamento. 

As valas a executar terão uma secção transversal trapezoidal com inclinação de 

taludes de 1,5:1 (H:V). A folga considerada (correspondente à distância entre o 

plano de água e a berma da vala), será, no mínimo, de 0,2 m.  

Serão aplicados revestimentos e protecções nas seguintes situações: 



  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0001_D_Descricao_Projecto.doc Pág. 56 

� Nos troços em curva com raio apertado, em que a protecção deve ser 

prolongada para jusante até uma distância de cerca de 5 vezes de largura 

superficial. 

� Nos troços de vala paralelos a caminhos (em que a protecção será executada 

com colchões reno e enrocamento simples). 

� Nas zonas de intersecção com a rede de rega (nas quais a protecção da 

secção será executada com colchões reno). 

Salienta-se ainda que todos os elementos de enrocamento (simples, colchão reno 

ou gabião) serão assentes sobre geotêxtil não tecido. 

⇒ Materiais e energia utilizados e produzidos  

Para a execução das infra-estruturas previstas serão utilizados materiais 

comummente utilizados nas obras de construção civil, nomeadamente betão, aço, 

alvenaria de tijolo, materiais de revestimento, tubagens em materiais diversos, 

materiais de serralharia, enrocamento, material vegetal, etc.  

No que se refere à energia a utilizar na fase de construção, pode referir-se que os 

consumos energéticos estão fundamentalmente relacionados com a utilização de 

electricidade para iluminação e para o funcionamento de equipamentos e com o 

consumo de combustíveis necessários ao funcionamento dos veículos a afectar à 

execução da obra. 

⇒ Efluentes, resíduos e emissões previsíveis  

Na fase de construção, é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de 

efluentes, resíduos e emissões: 

Efluentes 

� Águas residuais provenientes da lavagem de equipamentos e máquinas (que 

poderão, eventualmente, conter pequenas quantidades de óleos 

lubrificantes). 

� Águas residuais domésticas do estaleiro que deverão ser posteriormente 

encaminhadas, em princípio, para a ETAR municipal. Neste sentido, o 

empreiteiro deverá dispor no estaleiro de instalações sanitárias móveis e 

proceder regularmente à recolha regular dos efluentes produzidos por 

cisternas camarárias ou outras. 
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Resíduos 

� Resíduos vegetais provenientes da desmatação (código LER 20 02 01 – 

resíduos biodegradáveis). 

� Resíduos sólidos urbanos (papel, vidro e orgânicos) produzidos no estaleiro 

(código LER 20 01 01 – papel, 20 01 02 – vidro; 20 01 08 – resíduos 

biodegradáveis de cozinhas). 

� Resíduos de construção, nomeadamente betuminosos, madeiras e, 

eventualmente, resíduos de betão produzidos durante operações pontuais de 

betonagem (código LER 17 01 01 – betão, 17 02 01 – Madeira). 

� Óleos, combustíveis e lubrificantes usados na manutenção/funcionamento da 

maquinaria e equipamentos afectos à obra (Código LER 13 02 – óleos de 

motores, transmissões e lubrificação). 

Emissões gasosas 

� Emissão difusa de poeiras resultantes das operações de movimentação de 

terras e da circulação de veículos e máquinas em superfícies não 

pavimentadas. 

� Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afectos à 

obra. 

Emissões de ruído 

Incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de 

maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de materiais (incluindo 

terras) e equipamentos. 

CARACTERÍSTICAS DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

No decurso da exploração do Projecto prevê-se que ocorram actividades 

associadas à nova ocupação cultural dos terrenos a beneficiar (prevendo-se uma 

alteração dos sistemas culturais decorrente da disponibilidade de água, o aumento 

da movimentação de veículos de apoio à actividade agrícola, entre outras 

actividades), com uma consequente intensificação da utilização de fitofármacos e 

fertilizantes utilizados. Serão ainda previsivelmente executadas operações de 

manutenção das infra-estruturas em estudo (redes de rega, viária e de drenagem). 

Associado à exploração do sistema de rega verificar-se-á o consumo de 

electricidade necessário ao funcionamento da estação elevatória. 
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CARACTERÍSTICAS DA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Na presente fase de desenvolvimento do Projecto, não existem dados relativos ao 

destino das infra-estruturas em causa no presente estudo após o seu período de 

vida útil estimado, que é de cerca de 30 anos. 

Não obstante, prevê-se que, durante um período mais ou menos indeterminado, as 

infra-estruturas em apreço continuem activas após o seu período de vida útil. Para 

que tal aconteça terá que haver inspecções periódicas de avaliação das condições 

gerais das referidas estruturas, que deverão sofrer reparações e ajustamentos em 

função das necessidades detectados. 

No caso de cessar o interesse de parte ou da totalidade dos beneficiários do 

Projecto por questões relacionadas com a conjuntura sócio-económica no domínio 

da agricultura, prevê-se que as infra-estruturas sejam parcial ou totalmente 

deixadas ao abandono (enterradas, no caso das tubagens de adução e das 

tubagens da rede secundária) que resulte do abandono dos terrenos agrícolas. 
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55..  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo efectua-se a análise e caracterização da situação actual na 

área em estudo, com o objectivo de obter um conhecimento aprofundado das 

condições do estado corrente do meio ambiente, susceptível de ser influenciado 

pela implantação do presente Projecto. 

Como área base de estudo tomou-se a quadrícula fornecida pela EDIA, na qual se 

inseriu a informação geográfica e cartográfica da zona envolvente aos blocos de 

rega em apreço. Nesta base cartografou-se a informação considerada relevante 

para a análise e compreensão das vertentes ambientais em causa. 

Em alguns dos descritores ambientais considerados, designadamente os Solos, 

Ecologia e Condicionantes ao Uso do Solo, a área em estudo contempla 

exclusivamente as zonas abrangidas pelas Alternativas A e B, descritas no capítulo 

anterior. 

O âmbito e a escala geográfica considerados no presente estudo foram ajustados 

em função dos diferentes descritores biofísicos e socio-económicos em análise, 

tendo a especificidade inerente a cada um dos mesmos conduzido à adopção de 

diferentes escalas de trabalho, que variaram, em termos limite, desde uma escala 

abrangente, a nível regional, até uma escala mais detalhada, reportada à área de 

intervenção e zona envolvente próxima. 

Ao longo do presente estudo adoptaram-se as seguintes terminologias para a 

designação do âmbito de estudo, para os vários descritores: “área de intervenção” 

e “área de estudo”. 

As definições de “área de intervenção” e “área de estudo”, deverão ser 

entendidas da seguinte forma: 

� Área de intervenção: área de afectação directa do Projecto. 

� Área de estudo: área com limites geográficos distintos definidos em função 

de cada descritor, podendo esta área ser definida tendo por base limites 

administrativos (por exemplo limites de concelho) ou limites físicos (por 

exemplo limites de tipologias de ocupação do solo). 
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Para a representação cartográfica da informação adoptou-se essencialmente as 

escalas 1:25.000 e 1:10.000 o que decorre do facto de a informação de base a que 

se recorreu estar preferencialmente disponível a estas escalas. Assim, considera-

se: 

� a escala 1:10 000, sempre que se justifica uma análise detalhada da área de 

estudo (caso dos descritores ecologia, património, hidrogeologia); 

� a escala 1:25 000, nos casos em que os dados de base utilizados não 

apresentam maior detalhe ou no caso dos descritores que justificam uma 

análise mais alargada de âmbito concelhio ou regional. 

Para alguns descritores, para além das escalas referidas, foram ainda utilizadas 

outras escalas, nomeadamente escalas gráficas, em resultado da tipologia da 

informação cartografada. 

5.2. CLIMA 

5.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A caracterização climática da zona em que se localizam os blocos de rega em 

estudo foi efectuada com base nas informações disponíveis nas Normais 

Climatológicas da quarta Região – Alentejo e Algarve, relativas à Estação 

Climatológica de Beja e para as Estações Udométricas de Odivelas, Ferreira do 

Alentejo e Beja – Soeiro, para as quais se dispõe de um período extenso de 

observações (1951/80). 

No Quadro 5.2-1 identificam-se as Estações Climatológicas seleccionadas para a 

análise climática da área em estudo, cuja localização se apresenta na Figura 5.2.1. 

Quadro 5.2-1 – Estações climatológicas seleccionadas para a caracterização da área em estudo 

Número Nome da Estação Período Latitude Longitude Altitude 

562 Beja 1951-1980 38º01’N 7º52’W 246 m 

5802 Odivelas 1955-1974 38º09’N 8º09’W 91 m 

5870 Ferreira do Alentejo 1951-1980 38º04’N 8º08’W 141 m 

5930 Beja – Soeiro 1953-1976 38º02’N 7º57’W 211 m 
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Seguidamente analisam-se os meteoros com maior significado em termos da 

caracterização climática da área em estudo face à tipologia do Projecto em avaliação 

(Quadro 5.2-2). 

Quadro 5.2-2 – Valores dos principais meteoros nas Estações Climatológica e Udométricas 

existentes na área de estudo (em termos de ano médio) 

METEOROS Beja Odivelas 
Ferreira do 

Alentejo 
Beja – Soeiro 

Mínima 10,0 - - - 

Máxima 22,1 - - - 
Temperatura 

média anual (ºC) 
Mensal 16,1 -- - - 

Máxima 42,7 - - - 
Temperatura (ºC) 

Mínima -5,5 - - - 

6 h 90 - - - 

12 h 61 - - - 
Humidade relativa 

do ar (%) 
18 h 59 - - - 

6 h 3 - - - 

12 h 4 - - - 
Nebulosidade 

(0-10) 
18 h 4 - - - 

Insolação total (h) 2795,5 - - - 

Total 605,6 571,0 527,2 670,4 
Precipitação 

(mm) 
Máxima 

diária 

90,0 65,9 62,6 101,0 

Evaporação (mm) 1774,8 - - - 

Fonte: INMG (1991) 
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Figura 5.2.1 – Localização das estações climatológicas consideradas 



 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 63 

5.2.2. TEMPERATURA 

Na apreciação da temperatura na Estação Climatológica seleccionada pode referir-

se que a temperatura média anual é de cerca de 16,1 ºC, variando as temperaturas 

médias mensais entre 9,5 ºC no mês de Janeiro e 23,8 ºC registados no mês de 

Agosto. As médias das temperaturas máximas variam entre 13,6 ºC no mês de 

Janeiro e 32,3 ºC nos meses de Julho e Agosto, enquanto as médias da 

temperatura mínima variam entre 5,4 ºC em Janeiro e 15,2 ºC em Agosto. 

Na Figura 5.2.2, apresenta-se o ciclo anual de temperaturas médias registadas na 

Estação Climatológica de Beja.  
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.2 – Temperaturas médias na Estação Climatológica de Beja 

A amplitude térmica diária, determinada a partir da subtracção entre a média da 

temperatura máxima diária e a média da temperatura mínima diária (Figura 5.2.3), 

representa o ciclo anual de amplitude térmica para a Estação em estudo. A 

amplitude diária média mensal varia entre 8,2 ºC em Janeiro e 17,4 ºC em Julho, 

podendo considerar-se como relativamente elevada. 

Relativamente ao número médio de dias em que as temperaturas máximas 

registam valores superiores aos 25 ºC, os maiores valores registam-se entre os 

meses de Junho e Setembro (com o valor máximo registado em Agosto).  

O período que possui menor número médio de dias com temperaturas máximas 

superiores a 25 ºC é o que decorre de Novembro a Abril, sobressaindo os meses 

de Janeiro, Fevereiro e Dezembro em que não se regista nenhum dia com 

temperaturas superiores a 25 º C.  

Com relação ao número médio de dias em que a temperatura mínima foi inferior a 

0 ºC, destacam-se os meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro, com valores 

próximos de 1. 
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.3 – Amplitude térmica média (ºC) na Estação Climatológica de Beja 

5.2.3. HUMIDADE 

Os valores de humidade são calculados para cada mês, a partir da tensão de vapor 

média mensal e da tensão de vapor de saturação às temperaturas médias mensais. 

A diferença entre a razão de tensão de vapor e a humidade relativa média 

calculada a partir dos valores médios diários da humidade relativa é, na maior parte 

dos casos, muito pequena. É por essa razão que se utiliza o termo humidade 

relativa, embora o termo não seja completamente correcto. 

As medições da humidade relativa do ar na Estação Climatológica de Beja são 

efectuadas em três períodos do dia: 6 horas, 12 horas e 18 horas.  

A Figura 5.2.4 refere os valores de humidade relativa do ar referentes aos três 

períodos de medida, para a estação de Beja. 
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.4 – Humidade relativa do ar para a Estação Climatológica de Beja 
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A humidade relativa apresenta algumas variações entre os diferentes períodos 

considerados, sobretudo entre as 6 horas e os outros dois períodos de medição. 

Esta variação é mais acentuada nos meses de Verão, entre Junho e Setembro. Os 

valores mais elevados de humidade registam-se no período matinal sendo neste 

período superior a 90 % nos meses de Janeiro a Maio e no mês de Dezembro.  

Durante a época de Verão os valores de humidade relativa são mais baixos, 

estando situados entre os 84 e os 90 % durante o período matinal. 

Os valores registados nos períodos das 12 e 18 horas são inferiores aos verificados 

no período matinal, estando situados entre os 34 e os 82 %. Os valores mais 

elevados registam-se nos meses correspondentes a épocas mais frescas, 

nomeadamente de Novembro a Março.  

Em termos médios anuais, a humidade relativa varia entre os 90 % às 6 horas e os 

59 % registados às 18 horas. 

5.2.4. VENTO 

Os parâmetros mais frequentemente utilizados para caracterizar o regime dos 

ventos são a frequência (%) e a velocidade média (km/h) para cada rumo, assim 

como as situações de calmas (c) que ocorrem quando a velocidade do vento é 

inferior a 1,0 km/h. 

Como se pode observar na Figura 5.2.5, na estação de Beja predominam ao longo 

de todo o ano, e com especial relevância para o período decorrente de Maio a 

Agosto, os ventos do quadrante oeste (28,0%).  

A velocidade média do vento nesta Estação apresenta um valor aproximado de 

15 km/h. Durante todo o ciclo anual, o rumo que apresenta a maior intensidade 

média do vento é o de sudoeste, como cerca de 18 km/h, ainda assim não sendo 

considerado um vento forte (V≥36 km/h) ou muito forte (V≥55 km/h). 

A ocorrência de vento forte (velocidade igual ou superior a 36 km/h) observa-se em 

13 dias do ano, sendo a ocorrência de vento muito forte (rajadas com velocidade 

igual ou superior a 55 km/h) muito pouco frequente (0,2 dias por ano).  

As situações de calma (número de dias em que a velocidade do vento é inferior a 

1,0 km/hora) nesta estação são muito pouco expressivas, não ultrapassando 0,5 % 

das condições verificadas num ano.  
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.5 – Regime dos ventos na Estação Climatológica de Beja 

5.2.5. PRECIPITAÇÃO 

As observações da precipitação são feitas por períodos diferentes e vão desde o 

registo contínuo dos totais horários e diários até à medição acumulada. 

Seja qual for a forma de medição os seus valores são fortemente influenciados por 

factores como a topografia e orografia, havendo fortes variações em pontos 

situados a curta distância uns dos outros. 

Para a caracterização da precipitação na área em estudo foi considerada a estação 

climatológica de Beja e os postos Udométricos de Odivelas, Ferreira do Alentejo e 

Beja – Soeiro. 

Desta forma, as Estações climatológicas consideradas têm uma precipitação 

máxima diária que pode ser considerada reduzida, variando entre os 62,6 mm em 

Ferreira do Alentejo e os 101,0 mm em Beja – Soeiro.  

A precipitação anual na área de estudo varia entre os 527,2 mm e os 670 mm, para 

Ferreira do Alentejo e Beja – Soeiro, respectivamente. 

A distribuição da precipitação mensal ao longo do ano é irregular, não se registando 

quase precipitação nos meses de Julho e Agosto. 

Pela observação da Figura 5.2.6. referente à distribuição mensal da precipitação 

total nas Estações consideradas, verifica-se que a Estação Udométrica de Beja – 

Soeiro se destaca ao registar os valores mais altos de precipitação mensal em 

praticamente todos os meses do ano. 
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.6 – Distribuição anual da precipitação para as estações consideradas 

5.2.6. EVAPORAÇÃO 

A evaporação é um dos meteoros com maior importância para o presente estudo, já 

que este exercerá grande influência nos quantitativos hídricos que se perderão ao 

longo do seu percurso nas condutas de adução de água para a rega, no 

reservatório e mesmo através da própria rega. 

Da observação da Figura 5.2.7 pode concluir-se que a evaporação é sempre 

superior a 50 mm nos meses de Inverno, chegando a atingir no Verão os 300 mm. 

Nos meses de Abril a Outubro a evaporação é sempre superior a 100 mm. Os 

maiores valores de evaporação registam-se nos meses de Junho, Julho, Agosto e 

Setembro, meses coincidentes com os valores de temperatura mais elevados e 

com maiores solicitações de rega previsíveis. 

Os valores de evaporação total anual são de 1.774,8 mm, sendo o mês de Agosto 

(300,0 mm) e o mês de Janeiro (51,2 mm) que apresentam os valores máximo e 

mínimo, respectivamente. 
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 5.2.7 – Evaporação média para a estação climatológica de Beja 

5.2.7. INSOLAÇÃO, NEBULOSIDADE E OUTROS METEOROS 

Os valores de insolação (tempo de sol descoberto e acima do horizonte) registados 

na estação de Beja são elevados, com 2.795,5 horas por ano, a que corresponde 

um quociente de 62 % (relação entre a insolação observada e a insolação máxima 

possível no ano). O número máximo de horas de sol descoberto regista-se no mês 

de Julho (367,9) e o mínimo no mês de Janeiro (145,8). 

Relativamente à nebulosidade, Beja apresenta, em termos anuais, o céu pouco 

nublado (índice 3 a 41). Nos meses de Julho e Agosto o céu apresenta-se 

geralmente limpo ou com poucas nuvens (índice 1 e 2, respectivamente). Entre os 

meses de Dezembro e Abril o céu apresenta-se medianamente nublado com 

índices a variar entre 4 e 6. 

De referir ainda que, em média, por ano, registam-se 0,2 dias com queda de neve, 

1,4 dias com queda de granizo e 11,7 dias com formação de geada. 

5.2.8. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

A classificação climática permite por um lado reduzir as quantidades de 

observações e registos numa forma mais linear de interligação entre os diferentes 

factores e, por outro lado, permite também comparar locais cuja classificação é 

distinta das zonas vizinhas, tentando explicar o porquê desta diferenciação.  

                                                

1
 0 – representa céu limpo sem núvens e 10 representa céu encoberto, sem qualquer porção azul visível. 
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Contudo, este género de classificações, efectuadas através de métodos diferentes, 

trazem algumas desvantagens associadas, já que os critérios de determinação de 

cada método são considerados separadamente, não os correlacionando e não 

sofrendo qualquer influência dos outros meteoros. 

As classificações climáticas efectuadas são as mais comummente utilizadas em 

Portugal e dizem respeito aos métodos de Köppen e de Thorntwaite. 

CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN 

É uma classificação quantitativa que se adapta à paisagem geográfica e aos 

aspectos do revestimento vegetal da superfície do globo. Baseia-se nos valores 

médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação e na correlação 

destes dois elementos ao longo dos meses do ano. Considera-se que estes dois 

factores são dos mais importantes, pois têm efeitos imediatos sobre a vida (animal 

e vegetal) e sua distribuição pela superfície terrestre. São, também, elementos bem 

definidos, facilmente mensuráveis, existindo séries extensas de valores de 

confiança.  

De acordo com a classificação de Köppen, o clima na área em estudo é 

mesotérmico com Verão seco (Cs) e quente (a), ou seja um clima do tipo Csa 

apresentando as seguintes características: 

� Cs, uma vez que a precipitação do mês mais chuvoso do Inverno é três vezes 

superior à precipitação do mês mais seco do Verão; 

� a, uma vez que a temperatura média do ar do mês mais frio se encontra 

compreendida entre –3 e 18 ºC e que a temperatura média do ar do mês mais 

quente é superior a 22 ºC. 

CLASSIFICAÇÃO DE THORNTHWAITE 

Quanto à classificação de Thornthwaite, esta tem por base a elaboração de um 

balanço hidrológico no solo, utilizando os valores de precipitação média ocorrida 

mensalmente (mm) e os valores de evapotranspiração potencial (mm). A partir do 

balanço hídrico podem calcular-se os índices de aridez e de humidade, índices 

esses que integram esta classificação climática. 

De acordo com este método, para uma capacidade utilizável de água de 200 mm, o 

clima classifica-se por C1 B’2 d a’. Para uma capacidade utilizável de água de 100 

mm o clima classifica-se por C1 B’2 s a’.  

Assim, a região de Beja apresenta um clima do tipo Mesotérmico, sub-húmido seco 

com superávit de água no ano nulo ou pequeno, com eficácia térmica no Verão nula 

ou pequena. 
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5.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A análise da situação de referência relativa ao presente Projecto para o descritor 

geologia e geomorfologia foi realizada e estruturada de acordo com a dimensão e 

complexidade dos aspectos geológicos e geomorfológicos em causa. 

A identificação e caracterização da geologia e geomorfologia da área objecto de 

estudo basearam-se nas seguintes acções: 

� Reconhecimento de superfície, mediante a observação directa dos locais 

abrangidos pela construção das infra-estruturas e das áreas de rega. 

� Consulta de vários documentos, nomeadamente de elementos bibliográficos 

considerados relevantes tais como o PDM do Concelho de Ferreira do 

Alentejo (1992); a folha número 8 da Carta Geológica de Portugal à escala 

1:200.000; as folhas números 508, 509, 519 e 520 da Carta Militar de 

Portugal, à escala 1:25.000; e o Atlas do Ambiente.  

Complementarmente foram contactadas diversas instituições públicas, detentoras 

de informação relevantes para o presente estudo, nomeadamente a CCDR-

Alentejo, o INETI, o IEHRA e Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. 

5.3.2. CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

PAISAGEM GEOMORFOLÓGICA 

Do ponto de vista paisagístico, a zona em que se inserem os Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom localiza-se no terço inferior da Unidade de Paisagem designada 

por “planície com raras elevações isoladas”, definida por Ribeiro (1987).  

Na região do Alentejo, a plataforma hercínica, em afloramento ou coberta 

localmente por depósitos sedimentares mais ou menos espessos, é dominada por 

extensa superfície de aplanação poligénica de idade terciária, que atinge a sua 

máxima expressão no Baixo Alentejo. 

Mais recentemente, Cancela D’Abreu et al. (2004) inseriram a área de estudo na 

sub-unidade 110, designada por “Paisagem das Terras fortes do Baixo Alentejo” 

(margem direita do rio Guadiana) e na sub-unidade 112, designada por “Olivais de 

Moura e Serpa” (margem esquerda do rio Guadiana). 
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PENEPLANÍCIE ALENTEJANA 

Feio (1952), inseriu a região em estudo na designada Peneplanície do Baixo 

Alentejo. Esta unidade geomorfológica é considerada como a unidade fundamental 

do relevo do sul de Portugal.  

A Peneplanície do Baixo Alentejo forma um quadrilátero limitado a norte pela Serra 

de Portel, a oeste pela Bacia do Sado e Serra da Vigia, a este por Espanha e pela 

Serra de Barrancos e, por fim, a sul com o elevar gradual do relevo até ao topo da 

Serra do Caldeirão. 

Esta vasta aplanação é por vezes perfeita, quase definida como planície, situação 

que acontece, por exemplo, na zona de Santa Vitória e na região entre Brinches, 

Pias e Moura. Tanto Feio (1952) como Brum da Silveira (1990) definem-na como a 

“Superfície de Beja”. 

Ocasionalmente, ocorrem também relevos mais subtis, suavemente ondulados, que 

correspondem a rugosidades meramente residuais ou que são resultantes de 

rejuvenescimento de erosão lento (Duque, 1997). 

A Peneplanície do Baixo Alentejo corta indiferentemente, nivelando faixas de 

materiais muito diferentes: xistos metamórficos, xistos argilosos, grauvaques, 

dioritos e gabros, pórfiros, granitos, alguns mármores (S. Brissos), etc. 

Os quartzitos e os mármores, principalmente quando siliciosos, formam relevos de 

dureza bem salientes (serras de Alcaria Ruiva e de Ficalho). Existem também 

outros relevos residuais, ou considerados como tal, pouco importantes, como a 

serra de Beringel (serra do Mira) e os morros de Beja, de Serpa, etc. 

No que respeita à zona do Projecto em avaliação, a altitude média da peneplanície 

cifra-se nos 80-180 m. As áreas topograficamente mais baixas correspondem a 

zonas de descarga superficial, designadamente a ribeira de Canhestros (parte SW) 

e o ribeiro da Capela (parte NW), ambos com cotas da ordem dos 80-90 m. Por sua 

vez as zonas topograficamente mais elevadas correspondem a morros residuais de 

gabro, dos quais o mais elevado corresponde ao morro da Figueirinha que se eleva 

à altitude de 189 m (ver Desenho 2 que consta do Anexo II). 

BACIA DO SADO 

Relativamente à bacia do Sado, depressão do Sado – segundo Ribeiro (1987), esta 

corresponde a uma extensa área deprimida e aplanada a cotas que rondam os 

100 m, coberta por depósitos cenozóicos de idade diversa, essencialmente plio-

quaternária (Pimentel, 1997).  
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Para norte esta bacia apresenta um limite relativamente difuso ligando-se à Bacia 

do baixo Tejo, formando um conjunto geomorfológico designado por Bacia do Tejo-

Sado. Considerando a área de interesse como a zona dos Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom, apenas interessará estudar a parte situada a sudeste de Setúbal 

a qual será designada por Bacia do Sado. 

Na zona de intervenção do Projecto em estudo a bacia apresenta um traçado muito 

sinuoso, tomando-se como referência o limite cartográfico entre terrenos 

paleozóicos e terrenos cenozóicos da bacia.  

Aí, recobre as formações ígneas e metamórficas num rendilhado com direcção 

sensivelmente NNE-SSW com declives inferiores a 8%. No entanto, se se 

considerarem as cotas dos pontos mais elevados, constatar-se-á que a superfície 

culminante da bacia apresenta uma regularidade significativa, mantendo-se os 

valores de 100 a 110 m verificados na parte central do SIBS. A regularidade 

referida é apenas afectada por alguns afloramentos paleozóicos que se destacam. 

Assim, segundo Pimentel (1997) este bordo apresenta uma orientação NE-SW, 

desde onde a ribeira de Odivelas cruza a falha do Torrão até às proximidades de 

Ferreira do Alentejo. 

O comportamento poroso e permeável das formações sedimentares menos 

argilosas é responsável pela componente de infiltração da água em profundidade, 

directamente relacionada com uma rede de drenagem pouco desenvolvida e com 

reduzido número de linhas de água permanentes e temporárias. As linhas de água 

são assim pouco encaixadas e com vertentes pouco inclinadas em função do 

reduzido grau de entalhamento nas formações detríticas da bacia. 

OUTROS ASPECTOS COM INTERESSE GEOMORFOLÓGICO 

Na área de estudo os gabros e dioritos aflorantes alteram-se com facilidade, 

dotando os solos de componentes argilosas elevadas e com alguma profundidade 

(até 80 m nas zonas com cobertura terciária e até 10 m na zona gabro-diorítica). 

Estes solos são conhecidos como os Barros de Beja ou Barros Pretos de Beja. Esta 

cobertura pedológica mascara, em grande parte, o material litológico original. 

Já na parte sul, onde ocorrem os xistos da Zona Sul Portuguesa (ZSP), estas 

rochas são por vezes pouco susceptíveis à alteração química mas resistem mal à 

erosão linear. 

Na parte norte ocorrem rochas basálticas e granofíricas. Nesta zona a alteração é 

menos intensa e geram-se solos com componente arenosa mais acentuada.  
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Do ponto de vista da alteração física e química, as rochas básicas, constituídas por 

rochas do tipo gabros e dioritos são, de uma maneira geral, mais facilmente 

alteráveis, atendendo aos minerais que as compõem (os primeiros minerais das 

Séries de Bowen), do que as rochas constituídas por xistos, basaltos, granófiros, 

etc.  

Contudo, e de um modo genérico, as rochas gabróicas impõem um relevo que 

sobressai relativamente ao encaixante. Este facto pode ter alguns significados 

geomorfológicos interessantes por acção tectónica (Duque, 2005). 

Assim, a parte sul da área de incidência do Projecto é atravessada pelo 

cavalgamento de Ferreira-Ficalho (contacto tectónico entre a Zona Sul Portuguesa 

(ZSP) e a Zona de Ossa-Morena (ZOM)), sendo quase sempre mais elevada do 

que os terrenos pertencentes à ZSP e sendo, pontualmente, recortada pelas linhas 

de drenagem superficial. 

Outra estrutura tectónica com implicações geomorfológicas é a falha da Messejana 

(desligante esquerda) que ocorre a oeste de Beringel com direcção NE-SW. Os 

relevos residuais que aí ocorrem, serra do Mira e Vigia, podem resultar de acção 

tectónica ou serem, simplesmente, relevos devidos a uma composição mineralógica 

que oferece maior resistência à erosão.  

Os principais colectores superficiais, abrangidos pelo Projecto em estudo são as 

ribeiras de Canhestros, Vale do Ouro e Capela, todas com orientações gerais de E-

W a WNW-ESE e escorrência de E para W. 

Uma vez que as linhas de água são pouco encaixadas e com margens muito 

aplanadas, surgem associados a elas depósitos aluvionares que atapetam a 

planície de inundação e que contribuem para a continuidade dos declives pouco 

acentuados. 

Além da orientação desta rede de drenagem verifica-se a existência de outras 

secundárias muito pouco desenvolvidas, com orientações gerais NW-SE e norte-

sul, de regime não permanente, e que praticamente secam no Verão, à semelhança 

do que acontece em todo o Alentejo.  

Ao longo das ribeiras afloram ainda terraços fluviais escalonados que evidenciam a 

posição que as planícies de inundação foram adquirindo ao longo da sua evolução 

até atingirem a posição actual. 
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5.3.3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 

ZONA DE OSSA-MORENA (ZOM) 

A área de estudo engloba formações inseridas na Zona de Ossa-Morena (ZOM). A 

ZOM é limitada a N pela Zona Centro – Ibérica (ZCI), da qual se encontra separada 

por um acidente maior, resultante da colisão continental através da zona de 

cisalhamento Tomar-Badajoz-Córdova (Ribeiro et al., 1989), também designada for 

Faixa Blatomilonítica (Oliveira et al., 1991).  

O contacto sudoeste da ZOM com a Zona Sul Portuguesa (ZSP) é materializado 

através de um testemunho ofiolítico correspondente a uma cintura de rochas de 

afinidade oceânica marcada pelo Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches (COBA), 

este considerado um terreno tectono-estratigráfico independente da ZOM (Munhá et 

al., 1986; Fonseca, 1995). O contacto da ZOM com a faixa devónica, a sul tem 

vergência para sudeste. 

A ZOM é estratigraficamente variada, com idades desde o Proterozóico superior até 

ao Carbónico. Há, no entanto, opiniões discrepantes relativamente à sua idade e 

significado de algumas das suas séries integrantes Os litótipos de idade Pré-

câmbrica afloram no núcleo de estruturas antiformas alongadas com orientação 

predominante NW-SE. 

ZONA SUL-PORTUGUESA (ZSP) 

A ZSP encontra-se subdividida em três grandes conjuntos de unidades: o 

Anticlinório de Pulo do Lobo, a Faixa Piritosa e o Grupo de Flysch do Baixo 

Alentejo. É constituída fundamentalmente por rochas metamórficas de baixo grau, 

sendo representada essencialmente por grauvaques, xistos, arenitos, pelitos, 

siltitos, conglomerados, quartzovaques, quartzitos, etc. No seio destas litologias 

surgem algumas rochas vulcânicas ácidas e básicas metamorfizadas, associadas a 

importante cintura mineralizada, a Faixa Piritosa (Chambel, 1999). 

A ZSP descreve uma virgação em que as estruturas dominantes definem, em 

planta, uma convexidade para Sudoeste. É caracterizada estratigraficamente pela 

existência de terrenos mais recentes que o Devónico inferior a médio, afectados 

pela orogenia Hercínica (Silva 1989). 

BACIA DO SADO (BS) 

Esta bacia compreende terrenos de natureza e idade bastante diversas, abarcando 

as três eras geológicas: terrenos paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos. 
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Apesar das indefinições existentes, segundo Oliveira et al. (1992) e Pimentel (1997) 

pode concluir-se que os depósitos cenozóicos da bacia em análise podem dividir-se 

em quatro unidades principais que se encontram identificadas no Quadro 5.3.1. 

Na metade oeste da área do Projecto tanto as litologias da ZOM como as da ZSP 

estão recobertas pelos sedimentos da Bacia do Sado. 

No Cenozóico incluem-se ainda, os depósitos quaternários, correspondentes a 

terraços fluviais do rio Sado e seus afluentes principais, a aluviões e a areias 

dunares de cobertura. 

Os depósitos da Bacia do Sado correspondem deste modo a extensas séries 

detríticas que se foram depositando desde o Paleogénico, colmatando 

progressivamente a extensa área subsidente ao longo de alinhamentos estruturais 

do Maciço Hespérico.  

Esta bacia de sedimentação resultou da individualização de uma depressão que foi 

sendo colmatada com materiais que fossilizaram o relevo hercínico, cuja 

composição, diversidade litológica e imaturidade demonstram a importância do 

acarreio terrígeno das formações paleozóicas (Figura 5.3.1). 

Mas as rochas mais antigas que circundam o bordo da bacia não foram decerto a 

única fonte de alimentação em sedimentos. O preenchimento com materiais de 

origem continental foi intercalado com períodos de sedimentação marinha de baixa 

profundidade, resultantes dos fenómenos transgressivos que se processaram no 

início do Miocénico e que se traduzem nas intercalações salobras e no abundante 

conteúdo fossilífero que alguns estratos apresentam, designadamente na Formação 

do Esbarrondadoiro que deram fósseis de dentes de tubarão e raia. Seguiu-se à 

transgressão miocénica um ambiente de sedimentação de fácies novamente 

continental caracterizado pela deposição de materiais detríticos grosseiros da 

periferia da bacia (de idade plio-quaternária). 
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Quadro 5.3-1 – Unidades Geológicas da Bacia do Sado segundo Oliveira et al. (1992) e Pimentel 

(1997) 

Espessura 

máxima 
Unidade Caracterização Geral 

Caracterização Geral 

(Oliveira et al. (1992)) 

20 m Formação de Panóias 

Depósitos argilo-

conglomeráticos, 

ferruginizados e 

vermelhos, culminantes 

Terraços fluviais 

40 m Formação de Alvalade 
Depósitos arenosos 

alaranjados 

Areias, arenitos e 

cascalheiras 

80 m 

Formação de 

Esbarrondadoiro e 

Formação de Alcácer do 

Sal 

Depósitos areno-

argilosos, com níveis 

marinhos 

Argilas, margas, calcários 

e conglomerados 

160 m 

Formação de Vale do 

Guizo e Formação de 

Ervidel 

Depósitos grosseiros, 

rosados e carbonatados, 

basais 

Conglomerados, arenitos, 

margas e argilas 

Substrato Paleozóico ZSP, ZOM e Maciço de Beja 
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- 200
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Fonte: ERHSA. (2001) 

Figura 5.3.1 – Corte geológico esquemático SW-NE da Bacia do Sado (ERHSA, 2001) 
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FORMAÇÕES E UNIDADES LITOLÓGICAS AFLORANTES DA ZONA DO BLOCO DE REGA DE 

FERREIRA E VALBOM 

A caracterização e descrição destas formações e unidades resulta da análise e 

interpretação das Cartas Geológicas de Portugal e das respectivas notícias 

explicativas, folhas 7 e 8, à escala 1:200.000 bem como de alguns trabalhos 

académicos publicados. O Desenho 3, que consta do Anexo II, mostra o 

enquadramento geológico na área do Projecto bem como na sua envolvente 

imediata. 

Apresentam-se seguidamente as características dos terrenos mais representativos 

na área de estudo, sendo efectuada a descrição das formações geológicas (apenas 

das que se inserem fisicamente no Bloco de Rega de Ferreira e Valbom), de acordo 

com as unidades morfo-estruturais em que se integram – Bacia do Sado do 

substrato hercínico.  

Por sua vez os terrenos do substrato hercínico são ainda subdivididos consoante 

pertencem: 

� ao Complexo Ofiolítico de Beja Acebuches (COBA); 

� à Zona de Ossa Morena – Complexo Ígneo de Beja (CIB); 

� à Zona Sul Portuguesa – Antiforma do Pulo do Lobo (APL). 

Complexo Ofiolítico de Beja Acebuches (COBA) – anfibolitos, granulitos e 

flasergabos + peridotitos 

O COBA enquanto domínio definido como um complexo ofiolítico, mostra uma 

organização litológica interna típica de um fragmento de crosta oceânica que sofreu 

obducção. Este é limitado a norte por uma falha importante e, provavelmente, 

profunda.  

Este acidente trouxe litologias infra-crustais de alto grau (as rochas metamórficas 

da estrutura de Serpa-Brinches) para cima do ofiolito (Fonseca, 1989; Fonseca, 

1995). Trata-se de uma formação que data do Devónico inferior. 

No presente trabalho é apenas descrita a estratigrafia dos litótipos ocorrentes nos 

sectores do COBA (Fonseca, 1995) que intersectam a zona de estudo, ou seja, no 

que respeita ao Sector Mombeja-Ferreira do Alentejo por anfibolitos, granulitos, 

flasergabros e peridotitos (serpentinitos). 

Os flasergabros são granulares com alinhamentos de minerais máficos, associados 

a foliação milonítica, por vezes intensa. Mineralogicamente são constituídos por 

clinopiroxena, plagioclase cálcica, horneblenda verde e biotite. Dada a sua alta 
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facilidade de meteorização, ocorre com frequência material branco-amarelado, 

pulverulento.  

A sua génese é devida à alteração e à fraca drenagem e reflectem a presença de 

carbonatos de neoformação, provenientes do cálcio das plagioclases ou então, 

como referem Rocha & Pissarra (1960), a partir da transformação de clinopiroxena 

em ortopiroxena. 

Os anfibolitos são mais raros, ocorrendo principalmente nas proximidades dos 

cisalhamentos mais importantes. 

Nesta zona é comum a ocorrência de filões pegmatóides constituídos por 

plagioclase cálcica de génese sin-cinamática. 

Na zona de estudo é identificada uma pequena mancha onde afloram rochas 

granofíricas sem grande expressão cartográfica. Esta litologia está habitualmente 

associada aos Pórfiros de Baleizão. 

Complexo Ígneo de Beja (CIB) – basaltos e dibases + gabros + granófiros + 

xistos 

O Complexo Ígneo de Beja (CIB) sublinha o contacto entre o Terreno Autóctone 

Ibérico (TAI)-Zona de Ossa-Morena (ZOM) e o Complexo Ofiolítico de Beja-

Acebuches (COBA), no território nacional (Fonseca, 1995), o qual data do Devónico 

médio. 

Atendendo à localização do Projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom 

verifica-se que apenas o Complexo Básico Plutono-Vulcânico de Odivelas, o 

Complexo Vulcano-Sedimentar de Alfundão-Toca da Moura e os Pórfiros de 

Baleizão-Alvito serão sujeitos a apreciação litoestratigráfica. Estes terrenos datam 

do Devónico médio a superior. 

O Complexo Plutono-Vulcânico está dividido em dois conjuntos: Gabros de Beja e 

Complexo Básico de Odivelas, representados na generalidade por formações 

básicas (basaltos e dibases), que afloram predominantemente a sul da barragem de 

Odivelas, estendendo-se desde Ferreira do Alentejo até Serpa. 

Os gabros podem ser divididos em gabros inferiores e gabros superiores. Os 

primeiros são gabros mais ou menos olivínicos e anortositos (Silva et al., 1970; 

Andrade, 1983; Andrade, 1984) e possuem um bandado ígneo nítido, com 

inclinação para SW. Por vezes, contêm níveis lenticulares de peridotitos, mais ou 

menos plagioclásicos, intensamente serpentinizados. Os segundos são gabros 

anfibólicos e ferrogabrodioritos, com bandado pouco nítido devido ao seu aspecto 

mais maciço. Neste, por vezes, pode ser observada textura poicilítica com grande 

desenvolvimento de cristais de anfíbola (horneblenda) (Assunção & Bark-Lamy, 

1950), dotando-os de um mosqueado característico. Os gabros inferiores passam 
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gradualmente a gabros superiores. Ocorrem, de igual modo, pequenos níveis 

plagioclásicos – gabros anortosíticos e anortositos. 

As zonas pertencentes ao Complexo Básico de Odivelas, inseridas na área de 

estudo, correspondem a dibases (doleritos anfibólicos) e basaltos. As dibases 

constituem um bloco maciço. Mineralogicamente são constituídas por andesina, 

horneblenda verde e esfena. A sua textura é tipicamente intersectal fina, por vezes 

porfírica.  

O Complexo Vulcano – Sedimentar de Alfundão – Toca da Moura (CVSATM) ocorre 

no extremo nordeste da área de estudo, individualizando-se apenas os designados 

Xistos de Alfundão.  

Os Xistos de Alfundão correspondem a uma formação essencialmente pelítica com 

cerca de 15 km de extensão. A sua litofácies é ardosífera (siltitos quartzo-

micáceos), de tons cinzentos mais ou menos escuros, que predomina largamente 

sobre a grauvacóide, mais grosseira. Na zona de Alfundão os xistos estão 

verticalizados exibindo um aspecto mosqueado. 

Os Pórfiros de Baleizão – Alvito correspondem a uma vasta unidade (sub)vulcânica 

ácida, pós-metmórfica de cor avermelhada, agrupada em duas litofácies: pórfiros 

(dacitos e riodacitos) e granófiros. Esta litologia não aflora no interior do Bloco de 

Rega de Ferreira e Valbom, surgindo apenas no limite imediato na parte sudeste da 

área dos blocos de rega em estudo.    Apresentam quartzo, feldspato potássico e 

plagioclase mais ou menos saussuritizada. Como minerais acessórios ocorrem 

esfena, óxidos de ferro, biotite cloritizada, apatite e epídoto. Do ponto de vista 

químico, são muito semelhantes aos pórfiros. 

Antiforma do Pulo do Lobo (APL) – arenitos, siltitos, pelitos e xistos + 

turbiditos 

Esta vasta formação antiforma é parte integrante da Zona Sul-Portuguesa, embora 

haja autores que defendam que pertence a uma entidade autónoma designada por 

Terreno Autóctone Ibérico (TAI). 

O flanco norte do APL é designado por Oliveira et al. (1992) por Grupo de Ferreira-

Ficalho. Por sua vez o flanco sul é designado por Grupo do Chança. 

Na zona de estudo afloram as Formações da Horta da Torre e de S. Iria, 

pertencentes ao flanco norte do APL correspondente ao Grupo de Ferreira – 

Ficalho. A primeira data do Franesiano superior e a segunda do Fameniano inferior 

a médio. 

A Formação de Horta da Torre é constituída por uma alternância de arenitos, 

xistos negros siliciosos, siltitos com estratificação entrecruzada de pequena escala, 

quartzovaques, quartzitos impuros e ortoquartzitos, em especial nas proximidades 
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do contacto com o COBA. Os quartzitos e quartzovaques são irregulares não 

mostrando continuidade lateral. A bioturbação é frequente.  

A espessura desta formação é desconhecida mas Oliveira et al. (1992), apontam 

para uma grandeza da ordem dos 100 m. 

A Formação de S. Iria consiste numa unidade constituída por alternância de pelitos, 

siltitos e grauvaques com características turbidíticas, o que lhe confere carácter 

flyschóide. As bancadas de grauvaques são finas, podendo no entanto atingir 

espessuras métricas. Estas rochas são em geral imaturas, constituídas por grãos 

de quartzo, plagioclases sódicas, grão líticos de rochas vulcânicas ácida e básicas 

e de metasedimentos, dispersos numa matriz de quartzo-sericite-clorite. 

Bacia do Sado 

Relativamente às formações que afloram na zona em estudo, apresenta-se 

seguidamente a descrição das principais unidades litostratigráficas sedimentares, 

das formações recentes quaternárias para as mais antigas. 

� Aluviões  

As aluviões datam do Quaternário e estão representados por pequenos 

afloramentos de depósitos aluvionares pouco espessos que se distribuem ao 

longo das principais linhas de água afluentes ao rio Sado. Surgem a 

acompanhar as margens planas dos vales pouco encaixados através de 

pequenas manchas de material arenoso e cascalhento com níveis argilosos.  

As linhas de água com maior extensão de depósitos aluvionares são as 

ribeiras de Figueira e de Canhestros, ambas com grande desenvolvimento na 

área definida pelo Bloco de Rega de Ferreira e Valbom. 

É frequente a ocorrência de calhaus rolados a sub-angulosos, com uma 

composição semelhante à das rochas metamórficas e ígneas do substrato 

hercínico. Estes indicam, não só a sua proveniência mas também o grau de 

transporte a que os materiais foram sujeitos ao longo do seu trajecto até se 

depositarem nas zonas onde o hidrodinamismo fluvial é menor. 

� Terraços fluviais 

Relativamente aos terraços fluviais, que datam igualmente do Quaternário, 

correlacionáveis com a Formação de Panóias de Pimentel (1997), verifica-se 

uma reduzida expressão desta unidade na área de estudo, caracterizada por 

apresentar níveis detríticos, que se dispõem em patamares sucessivos acima 

dos principais cursos de água. Da sua constituição fazem parte areias e 

cascalheiras com frequentes intercalações argilosas, podendo surgir 

localmente areias finas com concreções manganesíferas.  
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Estes depósitos aparecem sob a forma de pequenos retalhos que se 

desenvolvem preferencialmente ao longo da ribeira de Canhestros, na ponta 

sudoeste da área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

� Areias, Arenitos e Cascalheiras 

Tratam-se de formações do Plio-Quaternário estando representadas pelos 

depósitos detríticos de origem continental que assentam indiferentemente em 

discordância sobre o Miocénico e o Paleogénico através de uma superfície de 

erosão inclinada para o centro a partir dos bordos da Bacia do Sado. Pimentel 

(1997) designou esta associação por Formação de Alvalade. 

Esta unidade distribui-se sob a forma de extensas manchas irregulares, 

predominando as areias, os arenitos, as cascalheiras e algumas argilas, 

verificando-se a presença de abundantes pisólitos, bem como de crostas 

limoníticas e ferromanganesíferas.  

Pela sua posição na série sedimentar e pela semelhança com os restantes 

depósitos do país, atribuiu-se-lhes a idade Vilafranquiana, permitindo ainda 

considerar como de idade pliocénica o levantamento do bloco xistento da 

Serra de Portel, a norte, uma vez que a sua deposição será correlativa.  

� Argilas, margas, calcários e conglomerados  

O Miocénico ocorre predominantemente na área dos Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom. O Miocénico está subdividido em dois termos: um com 

características de formação em ambiente continental, que se desenvolve 

preferencialmente no bordo da bacia (Formação do Esbarrondadoiro), e outro 

no seu interior com influências marinhas (Formação de Alcácer do Sal), este 

último representando a transgressão que se processou até Alvalade e 

Ferreira do Alentejo e que faz com que o Miocénico para sul destas duas 

localidades seja exclusivamente representado por materiais de origem 

continental. 

O primeiro termo é constituído por areias, arenitos, argilas e margas com 

concreções calcárias, evidenciando esta sequência uma variabilidade lateral e 

vertical de fácies, desde depósitos francamente marinhos e mesmo mar 

aberto, até depósitos litorais ou mesmo continentais detríticos e grosseiros. 

Consideram-se assim, como pertencentes à Formação do Esbarrondadoiro, 

todos os depósitos que, independentemente da sua natureza e origem, 

ocorram entre as formações basais e a Formação de Alvalade. A Formação 

do Esbarrondadoiro é constituída por uma sucessão de bancadas métricas 

bastante homogéneas, tabulares e com grande extensão lateral.  
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As bancadas são de natureza predominantemente areno-argilosa, ocorrendo 

desde areias médias com espessuras centimétricas, até espessas argilas 

homogéneas (Antunes & Gonçalves, 1992). 

� Conglomerados, arenitos, margas, concreções calcários e argilas 

Estes depósitos têm a sua natureza continental marcada pelo aspecto 

avermelhado factor que, associado à composição litológica, indica as 

condições fortemente oxigenadas em que se depositaram os materiais 

resultantes da desagregação dos terrenos paleozóicos. Pimentel (1997) 

designa esta unidade por Formação de Ervidel equivalente à Formação do 

Vale do Guiso (mais a norte). 

5.3.4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO  

SUB-BLOCO DE VALBOM  

No caso da Alternativa 1, a área correspondente ao Bloco de Rega de Valbom é 

ocupada a sul pelos gabros de Beja e a norte pelos basaltos e dibases. Nesta 

alternativa a unidade de rega encosta aos xistos de Alfundão sem os intersectar. Há 

apenas a reportar no extremo norte a intersecção de uma pequena mancha de 

cobertura sedimentar constituída por conglomerados, arenitos, margas, concreções 

calcários e argilas. 

No caso da Alternativa 2 as rochas mais representativas correspondem aos 

basaltos e dibases que ocorrem na parte norte, enquanto que os gabros ocupam a 

parte sul, tal como sucede com a alternativa anteriormente considerada. Tal como 

referido na Alternativa 1, os conglomerados, arenitos, margas, concreções calcários 

e argilas ocupam apenas uma pequena mancha no extremo norte desta unidade de 

rega. 

Para a Alternativa 1, 18 hidrantes ficarão implantados nos basaltos e dibases, 

ficando 16 hidrantes implantados nos gabros. Para a Alternativa 2, 18 hidrantes 

ficarão implantados nos basaltos e dibases, enquanto que 7 hidrantes ficarão 

implantados nos gabros.  

O Quadro 5.3.2 sintetiza o tipo de unidades litológicas e litologias abrangidas neste 

sub-bloco. 
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Quadro 5.3-2 – Resumo litológico do Sub-bloco de Valbom (Alternativas 1 e 2) 

 Unidade morfoestrutural Unidades Litologias 

Área de regadio 

(incluindo rede 

de rega e rede 

de caminhos) 

Maciço Hespérico (ZOM) 

Bacia do Sado 

Complexo Ígneo de Beja 

Paleogénico-Miocénico 

Basaltos e dibases 

Gabros 

Conglomerados, arenitos, 

margas, concreções 

calcários e argilas 

SUB-BLOCO DE FERREIRA  

O sub-bloco de rega de Ferreira Este, para qualquer das alternativas em análise, é 

ocupado quase na sua totalidade pelos gabros de Beja. A área correspondente ao 

extremo nordeste é ocupada pelos basaltos e dibases. O extremo sul desta unidade 

de rega sobrepõe-se aos anfibolitos, granulitos e flasergabos do COBA. Também 

há apenas a reportar no extremo NW a intersecção de uma pequena mancha de 

cobertura sedimentar constituída por argilas, margas, calcários e conglomerados do 

Miocénico. 

O Sub-bloco de rega de Ferreira Oeste é mais heterógeneo do ponto de vista 

geológico. Neste, predominam as litologias sedimentares miocénicas constituidas 

por argilas, margas, calcários e conglomerados. A segunda litologia mais 

importante corresponde também a rochas sedimentares, no caso aos 

conglomerados, arenitos, margas, concreções calcários e argilas do Paleogénico 

(zona sudoeste e norte). Em terceiro lugar aparecem os gabros (no extremo norte). 

Seguidamente surgem as areias, arenitos e cascalheiras do Plio-Quartenário, 

aflorando estas no seio do Miocénico (embora estratigraficamente assentem sobre 

esse mesmo Miocénico). O quinto lugar é ocupado pelos anfibolitos, granulitos e 

flasergabos do COBA (parte NE). Em sexto lugar surgem no extremo sudoeste os 

terraços fluviais encostados à ribeira de Canhestros. Por fim afloram numa 

dimensão extremamente reduzida as aluviões da Ribeira de Canhestros também na 

zona sudoeste do Sub-bloco de Rega de Ferreira Oeste. 

No caso da Alternativa 2, constata-se que a área ocupada pelo Sub-bloco de rega 

de Ferreira Oeste é um pouco mais pequena, mas geologicamente apresenta as 

mesmas caracteristicas da Alternativa 1. Apenas se verifica uma diminuição da área 

dos gabros, argilas, margas, calcários e conglomerados e dos conglomerados, 

arenitos, margas, concreções calcários e argilas na zona norte dos blocos. 

Contudo, a sua ordenação quanto à grandeza mantêm-se inalterada. 

O Quadro 5.3-3 sintetiza o tipo de unidades litológicas e litologias abrangidas 

nestes sub-blocos. 
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Quadro 5.3-3 – Resumo litológico dos Sub-blocos de Ferreira Este e Oeste (Alternativas 1 e 2) 

 
Unidade 

morfoestrutural 
Unidades Litologias 

Área de 

regadio 

(incluindo 

rede de 

rega e rede 

de 

caminhos) 

Maciço Hespérico 

(ZOM) 

Bacia do Sado 

Complexo Ígneo de Beja 

Complexo Ofiolítico de Beja-

Acebuches 

Paleogénico-Miocénico 

Miocénico 

Plio-Quaternário 

Quaternário 

Basaltos e dibases 

Gabros 

Anfibolitos, granulitos e 

flasergabos 

Conglomerados, arenitos, 

margas, concreções calcários e 

argilas 

Argilas, margas, calcários e 

conglomerados 

Areias, arenitos e cascalheiras 

Terraços fluviais 

Aluviões 

SUB-BLOCO DA FIGUEIRINHA 

Associado ao Sub-Bloco de Rega da Figueirinha, e tendo em conta as duas 

alternativas de Projecto, está prevista a construção de um reservatório e respectiva 

estação elevatória que irão ocupar substrato litológico constituído por gabros. 

A área correspondente ao Sub-Bloco de rega da Figueirinha para qualquer das 

alternativas de Projecto é predominantemente ocupada quase pelos gabros de Beja 

(parte centro-este). A parte central é ocupada pelas formações do COBA, a saber: 

anfibolitos, granulitos e flasergabos e peridotitos (serpentinitos). A parte oeste é 

ocupada por litologias da Bacia do Sado. Destas predominam argilas, margas, 

calcários e conglomerados, secundadas pelos conglomerados, arenitos, margas, 

concreções calcários e argilas. No extremo sul desta unidade de rega afloram as 

únicas formações geológicas pertencentes à Zona Sul-Portuguesa (Antiforma do 

Pulo do Lobo). Assim em maioria aparecem os terrenos constituidos por arenitos, 

siltitos, pelitos e xistos (Formação da Horta da Torre), e por fim uma pequena 

mancha onde afloram os turbiditos (Formação de S. Iria). 

No caso deste sub-bloco as alternativas em estudo são semelhantes excepto na 

zona dos gabros onde, no caso da Alternativa 2, foram excluídas algumas 

manchas. 

O Quadro 5.3-4 sintetiza o tipo de unidades litológicas e litologias abrangidas neste 

sub-bloco. 
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Quadro 5.3-4 – Resumo litológico do Sub-bloco da Figueirinha (Alternativas 1 e 2) 

 
Unidade 

morfoestrutural 
Unidades Litologias 

Área de 

regadio 

(incluindo 

rede de rega 

e rede de 

caminhos) 

Maciço Hespérico 

(ZOM) 

Maciço Hespérico 

(ZSP) 

Bacia do Sado 

 

Complexo Ígneo de Beja 

Complexo Ofiolítico de 

Beja-Acebuches 

Formação da Horta da 

Torre 

Formação de S. Iria 

Paleogénico-Miocénico 

Miocénico 

Plio-Quaternário 

 

Gabros 

Anfibolitos, granulitos e 

flasergabos 

Peridotitos 

Arenitos, siltitos, pelitos e xistos 

Turbiditos 

Conglomerados, arenitos, 

margas, concreções calcários e 

argilas 

Argilas, margas, calcários e 

conglomerados 

Areias, arenitos e cascalheiras 

Estação 

Elevatória 

Maciço Hespérico Complexo Ígneo de Beja Gabros 

5.3.5. RECURSOS GEOLÓGICOS 

O aproveitamento de recursos geológicos na zona em que se integra o Projecto é 

pouco expressivo reduzindo-se, no presente caso, apenas a uma exploração – 

pedreira de dioritos de Figueirinha – de pequena dimensão e com uma importância 

muito reduzida a nível nacional.  

Os outros tipos de formações geológicas aflorantes e mineralizações não 

apresentam características de qualidade e quantidade, de modo a que não 

permitem que a sua exploração seja rentável e, deste modo, não adquirem 

interesse para a actividade industrial.  

RECURSOS MINERAIS METÁLICOS  

A avaliação da existência de mineralizações metálicas mais significativas na área 

de influência do Projecto em estudo, bem como a sua localização foi obtida a partir 

de bibliografia e das Cartas Geológicas, à escala 1:200.000.  

No que diz respeito às ocorrências metálicas não existe actualmente qualquer tipo 

de aproveitamento. No entanto, IGM (1998) e Tornos et al. (2004) referem a 

existência de mineralizações de cobre e ferro nas imediações de Peroguarda 

(embora no exterior da área afecta aos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom), bem 

como a ocorrência da antiga mina das Asseiceiras a oeste da aldeia de 

Peroguarda. Estas duas áreas situam-se em locais onde afloram rochas sub-

vulcânicas e vulcânicas nomeadamente riodacitos, felsitos, espilitos e basaltos – as 

quais estão cercadas de nordeste a sudoeste por dioritos, gabros e rochas 

ultrabásicas. 
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Algumas das ocorrências minerais que eventualmente surjam no seio dos materiais 

detríticos da Bacia do Sado estão associadas a janelas de vulcanitos e sedimentos 

siliciosos metalíferos, nos quais os teores de cobre, metais nobres, enxofre, ferro e 

manganês contidos nestes jazigos superficiais permitiram que tivessem sido 

sujeitos a exploração. 

RECURSOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 

A caracterização dos recursos minerais não metálicos explorados na área em que 

se integram os blocos de rega em apreço resulta da informação obtida no cadastro 

da Direcção Regional de Economia – Alentejo em 2006. 

Foi identificada uma exploração de recursos minerais não metálicos correspondente 

essencialmente a rochas do tipo gabro e diorito. A empresa exploradora é a Carlos 

Rey e Artur Rey, Lda. Esta pedreira é designada por FIGUEIRINHA e tem o número 

6194 na listagem da DRE tendo sido licenciada em 12-05-2000 pela Delegação 

Regional do Alentejo do Ministério da Economia. Os materiais produzidos variam 

desde o pó de pedra, saibros e britas (de vários tipos) (ver Desenho 3). A área da 

exploração é de 4,9 ha. Em 27-02-2003 deu entrada no Ministério do Ambiente, a 

Proposta de Definição do Âmbito do projecto designado “Ampliação da Pedreira 

Denominada "Figueirinha" para aumento para 17,5 ha, de modo a ter um período 

de vida útil de cerca de 23 anos (8110000 t de material vendável). Em 9 de Julho de 

2003 a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo declarou este projecto de 

ampliação de interesse municipal. 

5.3.6. TECTÓNICA 

De modo resumido apresentam-se de seguida as acções tectónicas a que foram 

sujeitos os terrenos da ZOM e CIB, COBA, ZSP e BS.  

Segundo Fonseca (1995), os aspectos principais da deformação hercínica que 

afectou a região em estudo resumem-se do seguinte modo:  

1. Grande heterogeneidade, marcada pela alternância de bandas muito 

deformadas, lado a lado, com outras praticamente não deformadas. 

2. Deformação em três fases principais:  

� A primeira fase é apenas reconhecida até às intrusões de granitóides, que 

ocorre num paralelo de Évora. Esta é caracterizada por foliação milonítica 

sub-horizontal, levemente inclinada para S e possui um forte estiramento 

associado, com sentido de movimentação para N. 
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� A segunda fase é caracterizada por orientação N-S e vergência para oeste, 

apresentando-se muito diacrónica. Migra no tempo desde o sudoeste 

(Devónico médio) até nordeste (Viseano superior), produzindo dobras 

tombadas, quilométricas e alguns cavalgamentos relevantes. 

� Relativamente à terceira fase, esta apresenta orientação NW-SE e 

vergência para sudoeste, mostrando um forte gradiente de deformação até 

ao limite sul da ZOM. Destaca-se também a aparente contradição existente 

entre a vergência (W-SW) e a migração da deformação (E-NE), facto que 

foi interpretado pela relação com o carácter transpressivo presente. 

FRACTURAÇÃO LOCAL 

Com o intuito de avaliar a densidade de fracturação, bem como as direcções mais 

frequentes, foi realizada fotointerpretação, a partir de fotografias aéreas 

esteroscópicas. O mapa da Figura 5.3.2 mostra as fracturas principais que ocorrem 

exclusivamente na área de estudo. Em ambiente de rochas duras, as fracturas 

correspondem a zonas de fraqueza das rochas, de modo que, a erosão é facilitada 

e promove o desgaste natural permitindo a implantação de estruturas 

geomorfológicas típicas, que são os vales.  

Relativamente às direcções de fracturação mais importante verifica-se o predomínio 

das fracturas com direcção entre N90 a N120. As outras direcções têm 

representação mais ou menos uniforme.  

A zona da Bacia do Sado é aquela onde se verificam as menores densidades de 

alinhamentos fracturados, uma vez que o recobrimento sedimentar mascara o 

substrato ígneo e metamórfico fracturado. No entanto, as ribeiras que aí ocorrem 

têm vincadamente uma componente tectónica de instalação. 
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Figura 5.3.2– Distribuição da fracturação principal na área do Projecto dos Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom  

NEOTECTÓNICA 

Os acidentes tectónicos que atravessam os terrenos do Bloco de Rega de Ferreira 

e Valbom não correspondem a falhas activas. Existem, no entanto nas suas 

proximidades importantes estruturas às quais estão associadas manifestações 

tectónicas e deformações que indiciam reactivação de falhas preexistentes.  

Dos acidentes que se situam na envolvente dos terrenos abrangidos pelo Bloco de 

Rega de Ferreira e Valbom, referem-se pelas suas características, dimensão, 

geometria e evidências de movimentação nos últimos dois milhões de anos as 

seguintes orientações de falhas activas e de lineamentos: 

� Falha da Messejana: falha que ocorre a cerca de 5 km para este, segundo 

uma orientação geral NE-SW. Esta falha activa apresenta características de 

movimentação vertical, com inclinação desconhecida. Encontram-se 

cartografadas várias outras falhas prováveis paralelas entre si, a sul de 

Ferreira do Alentejo, com uma inclinação desconhecida e uma componente 

de movimentação normal. 
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� Falhas NW-SE a NNW-SSE: falhas prováveis de inclinação desconhecida, 

com uma componente de movimentação normal e perpendiculares à falha da 

Messejana.  

� Falhas WNW-ESE a E-W: falhas prováveis de inclinação desconhecida, com 

uma componente de movimentação vertical e paralela à falha de Vidigueira-

Moura, prolongando-se desde o contacto da Falha da Messejana passando 

por Peroguarda e desaparecendo com o encobrimento da Bacia do Sado. 

� Lineamentos: a partir da Carta Neotectónica de Portugal não foram 

detectados alinhamentos estruturais que tenham evidenciado movimento. 

Relativamente aos terrenos sedimentares pertencentes à Bacia do Sado, apesar de 

estes não serem afectados por acidentes tectónicos evidentes, deve ser 

considerado o facto de existir subjacente à cobertura sedimentar, um substrato 

ígneo e metamórfico fracturado por famílias de estruturas falhadas paralelas e que 

poderão ser alvo de fenómenos de posterior reactivação.  

De igual modo, deve ser considerado que o limite da bacia sedimentar é efectivado 

por três estruturas fracturadas com características de movimentação recente: 

Vidigueira-Moura, Messejana e Grândola (esta última com indícios de 

movimentação vertical). 

5.3.7. ANÁLISE SÍSMICA 

O Quadro 5.3.5 mostra as intensidades sísmicas máximas registadas dos sismos 

ocorridos em 1531, 1722, 1755, 1885, 1909 e 1969 que foram sentidos no concelho 

de Ferreira do Alentejo.  

Quadro 5.3-5 – Intensidades sísmicas máximas em sismos ocorridos entre 1531 e 1969 

Escala de Mercalli 

Escala de 

Wood e 

Neuman 
Escalas de 

Intensidade 

1531 1772 1755 1885 1909 1969 

Ferreira do 

Alentejo 
VII V VII VII V VII 

Estes valores de intensidade, apesar de serem pouco representativos em termos de 

destruição, são fortemente sentidos e susceptíveis de induzir fenómenos que 

podem implicar risco devido à vibração sísmica, potenciando, por exemplo, a 

instabilidade de vertentes ou de construções em zonas com características 

geológicas desfavoráveis (terrenos com reduzida resistência e elevada 

deformabilidade). 

A Figura 5.3.3 representa a Carta de Intensidades Sísmicas de Portugal (Zonas de 

intensidade máxima), segundo a escala internacional, para o Período 1901-1972. O 

valor que corresponde à zona do Bloco de Rega de Ferreira é a intensidade VI. 
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Por sua vez a Figura 5.3.4 mostra a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas – 

1996. Esta representada a sismicidade histórica e actual segundo a escala de 

Mercalli modificada DGA (1996). 

De acordo com o zonamento da sismicidade do território Português (Regulamento 

de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983), a área do 

projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom desenvolve-se numa zona 

sísmica do tipo A. 

A sismicidade para a zona do Projecto corresponde a coeficientes de sismicidade 

de 1. Esta zona é suportada por terrenos do tipo I (rochas e solos coerentes rijos), 

tipo II (solos coerentes muito duros, duros e de consistência média e solos 

incoerentes compactos) e tipo III (solos coerentes moles e muitos moles e 

incoerentes soltos). 
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Figura 5.3.3 - Carta de Intensidades Sísmicas de Portugal (Zonas de intensidade máxima), 

segundo a escala internacional, para o Período 1901-1972 

 



 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 92 

 

 

 

 

Figura 5.3.4 - Carta de Isossistas de Intensidades Máximas – 1996. Sismicidade histórica e 

actual, segundo a escala de Mercalli modificada DGA (1996) 
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5.3.8. RISCOS GEOLÓGICOS 

Podem apontar-se como exemplo, a este nível, alguns riscos geológicos, 

designadamente relacionados com sismicidade (já analisada anteriormente 

conjuntamente no sub-capítulo da tectónica), deslizamentos de terrenos, 

subsidência e fenómenos de radioactividade natural, bem como de outra índole, 

como sejam os incêndios florestais; todos eles são susceptíveis de adequada 

avaliação prévia. Note-se que, nos vários dos casos referidos, os riscos resultantes 

para o Homem são potenciados pela implantação de estruturas edificadas, bem 

como pela execução de obras que impliquem alterações na morfologia dos terrenos 

(e.g. rodovias e túneis). 

A ocorrência de deslizamentos e escorregamentos de terrenos comporta em si uma 

elevada capacidade de destruição, originando, não raras vezes, para além de 

prejuízos materiais, a perda de vidas humanas. Em rochas sedimentares de 

escassa coerência, os deslizamentos são geralmente originados pela existência de 

encostas (caso natural) ou taludes (resultantes da implantação de obras de 

engenharia) com inclinação excessiva face à resistência dos materiais. No que 

respeita a rochas consolidadas, tornam-se também importantes outros factores, 

como sejam a direcção, inclinação e espaçamento da rede de fracturação (falhas e 

diaclases), em conjugação com os declives topográficos naturais ou eventuais 

taludes resultantes de obras de engenharia. A estruturação vertical do substrato 

geológico, em particular quando presentes materiais de competência distinta, bem 

como a percolação da rede de fracturas por água, são igualmente factores de 

agravamento do risco de ocorrência de deslizamentos. 

Tomando em consideração os elementos descritos, verifica-se que na área do 

Projecto em estudo o substrato rochoso é constituído por rochas ígneas e 

metamórficas com relativa coerência e por rochas sedimentares de baixa coerência 

(assentes no substrato ígneo e metamórfico). 

É intensa, por outro lado, a rede de fracturação que afecta estas rochas, quer no 

que respeita a diaclases, apresentando as várias famílias espaçamentos médios da 

ordem de 1 cm, quer no que respeita à presença de falhas. Em geral, a atitude dos 

planos de fractura são intercruzados (15 a 80º).  

Dado o tipo de orografia dos terrenos onde irá ser implementado o Projecto, os 

quais apresentam declives extremamente suaves, tanto nas rochas ígneas e 

metamórficas como nas sedimentares, não se vislumbram problemas de 

escorregamentos (rotacionais ou outros) de grande significado. Assim é permitido 

concluir que o risco de ocorrência de deslizamentos significativos na área pode ser 

considerado desprezável.  
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Admite-se apenas como possível o desprendimento, ocasional e isolado, de 

pequenos fragmentos de rocha (<10 cm), nas escassas zonas de maior declive 

onde as rochas se encontram expostas à acção dos agentes meteóricos, sem que 

tal represente qualquer risco de relevo a considerar. 

Também junto das linhas de água podem, eventualmente, ocorrer pequenos 

deslizamentos e escorregamentos dado que o gradiente mais verticalizado das 

barreiras potencia esta situação. Quando as linhas de água estão caudalosas e os 

terrenos se encontram bastante saturados de água, este fenómeno, pode ocorrer 

com mais facilidade sem que, de igual modo, isso represente qualquer risco de 

relevo a considerar. 

O principal problema será o potencial do risco de erosão sobre os solos através do 

arraste de partículas (argilas, areia, calhaus etc.) de modo superficial em momentos 

de chuvadas intensas. Os detritos podem acumular-se nas estruturas que 

encontrem implementadas (estradas, valas, pontões etc.) no seu percurso 

descendente superficial por gravidade. Este processo provoca pequenos 

abarrancamentos a montante, embora de muito baixo grau. Esta situação é 

bastante típica em climas mediterrâneos com influência desértica. 

Segundo ERHSA (2001) para as rochas coerentes que afloram na área do Bloco de 

Rega de Ferreira e Valbom (gabros, basaltos e dibases) a espessura de alteração 

média ronda os 12 m de profundidade, seguindo-se uma zona fracturada (também 

parcialmente alterada) que na maior parte dos casos atinge profundidades da 

ordem dos 40 m. 

A ocorrência de fenómenos de subsidência encontra-se, em geral, associada à 

presença de cavidades subterrâneas resultantes da exploração de recursos 

minerais ou da execução de obras de engenharia. Podem também verificar-se 

fenómenos deste tipo sem intervenção antrópica, por compactação das rochas, 

geralmente potenciado pela acção da água, ou por fluxo de materiais geológicos de 

elevada plasticidade; estas situações afectam essencialmente materiais 

sedimentares, de natureza as mais das vezes argilosa ou evaporítica. Esta situação 

pode ocorrer com mais facilidade nas zonas onde ocorrem as manchas 

sedimentares da bacia do Sado, potenciadas pelos cones de rebaixamento de 

captações subterrâneas que existam, ou pelo abaixamento dos níveis 

piezométricos na época de estio. 

A elevada plasticidade das argilas presentes na área de influência das rochas 

gabróicas pode potenciar também fenómenos de subsidência e compactação. Este 

risco poder ser perfeitamente anulado pela implementação das estruturas de rega a 

partir de sapatas, pilares ou escavações abaixo dos 2-3 m onde as argilas passam 

ao saibro (consoante o local). 
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Para além da plasticidade das argilas dos solos dos gabros e dioritos há que 

mencionar a grande tendência da geração de fendas de retracção a nível do solo. 

Estas abrem no Verão (por vezes atingindo 20 cm de largura e alguns metros de 

profundidade) e fecham no início do Outono, com a chegada das primeiras chuvas.  

5.4. HIDROGEOLOGIA 

5.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projecto em estudo insere-se na maior parte da sua área no Sistema Aquífero 

dos Gabros de Beja (SAGB). Adicionalmente a parte sudoeste do Projecto incide 

sobre o Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Metamórficas da Zona Sul 

Portuguesa (SAPPRMZSP), a parte noroeste a nordeste do Projecto incide sobre o 

Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de 

Ossa-Morena (SAPPRIMZOM) e o extremo sudoeste incide no Sistema Aquífero da 

Bacia do Tejo-Sado - Margem Esquerda (SABTS-ME), também designado por 

Sistema Aquífero da Bacia do Sado (SABS). No Desenho 4, que consta do 

Anexo II, apresenta-se o enquadramento hidrogeológico e pontos de água na área 

de estudo. 

Atendendo à localização da área do Projecto, verifica-se que os aquíferos SAGB, 

SAPPRIMZOM e SAPPRMZSP são fundamentalmente do tipo “rochas duras” 

(Tipo II) enquanto que o SABS pertence ao agrupamento dos aquíferos porosos 

(Tipo I). 

5.4.2. ASPECTOS GERAIS DA HIDRODINÂMICA DO SAGB 

O SAGB é constituído por rochas ígneas e metamórficas (gabros, dioritos, 

metagabros, serpentinitos, etc.) que, geralmente, apresentam porosidade bastante 

elevada.  

A elevada permeabilidade é resultante da actividade tectónica que ocorreu no 

decurso da história geológica e das elevadas taxas de alteração físico-química que 

as rochas sofreram.  

Este sistema é, habitualmente, do tipo livre, estando, portanto, em equilíbrio com a 

pressão atmosférica embora, em algumas situações, tenha sido esporadicamente 

verificada a ocorrência de artesianismo positivo (Duque, 2005), especialmente em 

locais cujo gradiente topográfico era elevado,  

O inventário de pontos de água mais actualizado realizado no SAGB foi realizado 

por Duque (2005), o qual permitiu identificar 1798 pontos de água, dos quais 60 

correspondiam a charcas, 75 a nascentes, 602 a poços e 1059 a furos.  
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A produtividade real mediana do sistema foi de cerca de 1,5 l/s, com uma 

distribuição da produtividade não homogénea, como é normal nestes meios mais 

descontínuos. 

A principal fonte de recarga provém da precipitação durante o período pluvioso. 

Nessa altura atingem-se os níveis máximos, a partir da qual o sistema começa a 

descarregar através de nascentes e, fundamentalmente, nas linhas de água, até ser 

atingido o nível de equilíbrio. Estas descargas ocorrem até meados do Verão. Há 

linhas de água, poucas, que têm regime permanente ao longo de todo ano, 

alimentadas com águas subterrâneas. As zonas de recarga correspondem a toda a 

área do sistema, embora as zonas mais elevadas sejam mais propícias à mesma. 

O fluxo é tipicamente de pistão, condicionado pela ocorrência de zonas de 

permeabilidade diferenciada ao longo do trajecto da água, o que se traduz em 

zonas de maior velocidade do escoamento (maior permeabilidade) e zonas de 

menor velocidade (menor permeabilidade).  

O vale do rio Guadiana funciona como zona principal de descarga de cerca de 

metade da área do sistema. A segunda zona de descarga compreende o vale da 

ribeira do Pisão (a NW de Beringel), integrada na Bacia do Sado. Por fim, a terceira 

zona de descarga, que corresponde à parte terminal do sistema, situa-se na zona 

de Ferreira do Alentejo. Aqui, as águas são descarregadas na cobertura 

sedimentar, a qual posteriormente alimenta algumas ribeiras com caudal 

permanente, das quais se destaca a ribeira da Figueira. 

A modelação matemática do fluxo ao longo do SAGB foi desenvolvida por Duque 

(2005) tendo como base o código MODFLOW-96 no ambiente de modelação GMS 

3.1®. O programa MODFLOW-96 de McDonald & Harbaugh (1996), é um modelo de 

escoamento modular, 2D, quasi-3D ou 3D, baseado no método das diferenças 

finitas, com opção de discretização em blocos ou malha centrada, largamente 

usado para calcular as velocidades de fluxo, quer em regime transitório quer em 

equilíbrio, em sistemas aquíferos anisotrópicos, heterogéneos e estratificados. 

O MODFLOW-96 determina as distribuições do potencial hidráulico, as taxas de 

fluxo bem como o balanço hídrico final. 

O balanço efectuado por Duque (2005) referente às 34 891 células do domínio 

discretizado do modelo conduziu às seguintes conclusões: 

� O volume total de água que foi extraída pelas captações correspondeu a 

8,25% da precipitação média anual (PMA). 

� A taxa de recarga imposta relativamente ao volume do aquífero foi de 9,3% 

(≈9%), tendo por base o volume médio das extracções anuais. Por sua vez, o 

volume de água que entrou pelas células a potencial constante foi mais ou 
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menos o mesmo que saiu por outras células a potencial constante (≈ 0,7% da 

PMA). 

� As entradas totais de água (precipitação + células a potencial constante) 

foram da ordem dos 10% da PMA. 

� A taxa de recarga obtida a partir da precipitação, sabendo que a PMA é da 

ordem dos 540 mm/ano e que a área do SAGB é de 348,2 km2) foi de 0,0503 

m3/m2/ano (0,540 m3/m2 x 0,093 x 348 200 000 (m2) ÷365 dias).  

� Verifica-se que 7% da água subterrânea que entra no sistema resulta de 

escoamentos laterais, a partir de outros aquíferos contíguos ao SAGB. Os 

restantes 93% da recarga imposta provém da precipitação. 

� Relativamente ao rio Guadiana, o volume de água que recebeu a partir do 

SAGB foi da ordem de 1% da PMA. Esta água correspondeu provavelmente à 

descarga de pequenas nascentes muito localizadas e do ressumbro lateral do 

SAGB no rio. Este valor, em termos médios, foi da ordem dos 62 l/s, o que 

nos 14 km do traçado do rio dentro do SAGB, corresponde um escoamento 

médio de cerca de 8 l/h por metro de margem (admitindo descarga nas duas 

margens 2x14 km).  

� O valor da discrepância total, ou erro de balanço, dá indicação da optimização 

do regime de equilíbrio balanceado no modelo entre as fontes e os 

sumidouros. O valor obtido, 0,002%, pode ser classificado de muito bom.  

A Figura 5.4.1 mostra o resultado final dos potenciais hidráulicos obtidos através do 

modelo numérico de escoamento obtido por Duque (2005). Verifica-se que os 

escoamentos ocorrem das zonas mais elevadas para as zonas de descarga mais 

baixas. 
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Figura 5.4.1 – Potenciais hidráulicos calculados pelo modelo numérico de escoamento no SAGB. In Duque (2005). 
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O SAGB tem, em média, até 3 níveis produtivos. Contudo, pode acontecer que só 

ocorra um ou dois. Estes 3 níveis definidos têm relação com as zonas alterada, 

fracturada e início da zona compacta, as quais materializam a estrutura vertical de 

um aquífero (EVA) num contexto de rochas duras. 

No Quadro 5.4.1 apresentam-se os resultados estatísticos dos três níveis 

produtivos habituais encontrados no SAGB segundo Duque (2005). 

Quadro 5.4-1 – Estatística dos 3 níveis produtivos, em metros, habitualmente encontrados no 

SAGB  

Nível 
produtivo 

N Média Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil Variância 
Desvio 
Padrão 

1 773 13,2 12 2 66 9 16 40,4 6,35 

2 646 21,1 20 5 78 16 24 71,3 8,44 

3 299 27,5 27 5,5 64 22 32 76,7 8,76 

 
Fonte: Duque (2005) 

Verifica-se que, praticamente, não existe discrepância acentuada entre os valores 

da média e da mediana. Assim, assumem-se os valores da mediana como os 

valores de referência para os três níveis produtivos, respectivamente de 12, 20 e 

27 m. Estes valores mostram, de modo evidente, a grande superficialidade do 

SAGB (Duque, 2005). 

Quando se realiza uma abordagem hidrogeológica num contexto de rochas duras, é 

extremamente importante, caso se trate de sistemas livres e superficiais, verificar 

qual a tipologia e características da sua estrutura vertical. Aqui, a estrutura vertical 

do aquífero (EVA) é entendida como um modelo conceptual da estrutura média 

vertical do aquífero, referida às suas zonas alterada, fracturada e compacta. A 

elaboração deste modelo conceptual da EVA permite dar a ideia da evolução dos 

comportamentos hidráulicos em profundidade. 

Relativamente aos furos, Duque (2005) usou um máximo de 1024 dados. Quanto 

aos poços, foram usados 6 dados. Destes, 5 foram construídos para abastecimento 

público pela Câmara Municipal de Beja entre 1974 e 1975, e um pela Câmara 

Municipal de Serpa em 1981. 

No Quadro 5.4.2 apresentam-se os resultados estatísticos de Duque (2005) para a 

base da espessura de solo, base da zona alterada, base da zona fracturada e base 

do aquífero (esta entendida como o início da zona compacta). 

De acordo com os elementos constantes neste quadro verifica-se um equilíbrio 

entre a média e a mediana. A mediana da espessura do solo é de 2 m. Por sua vez, 

a base da zona alterada é da ordem dos 12 m e a base da zona fracturada de 26 m. 

Na Figura 5.4.2 apresenta-se o modelo conceptual da estrutura vertical do aquífero 

(EVA) no SAGB, atendendo a todos os valores medianos. Nesta figura foi 
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considerada a mediana da profundidade de 34 m, da totalidade dos furos realizados 

no SAGB. Também foi projectada a informação respeitante ao posicionamento 

médio dos três níveis produtivos. 

Quadro 5.4-2 –Características da espessura de solo, zona alterada, zona fracturada e início da 

zona compacta na totalidade do SAGB  

Zonas N Média Mediana Mínimo Máximo 
1º 

Quartil 
3º 

Quartil 
Variância 

Desvio 
Padrão 

Espessura de solo 1030 2,0 2 1 16 1 2 1,5 1,2 

Zona Alterada 889 13,8 12 2 50 8 18 51,6 7,2 

Zona fracturada 795 27,8 26 2 73 20 34 112,4 10,6 

Base do aquífero 1016 26,8 25 2 80 19 32 122,2 11,1 

 
Fonte: Duque (2005) 
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Figura 5.4.2-Estrutura vertical do aquífero do SAGB, segundo Duque (2005) 
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A aparente inconsistência entre as medianas da base (ou fundo) do aquífero e da 

zona fracturada (esta última com valor superior ao encontrado para a base do 

aquífero), deve-se ao facto de se ter usado um maior número de dados, 1016, no 

caso da determinação da base do aquífero. Em geral, estes dados correspondem a 

furos improdutivos.  

Com o intuito de estabelecer uma rede piezométrica capaz de fornecer informação 

acerca dos potenciais hidráulicos medidos no terreno e das respectivas direcções 

preferenciais de escoamento Duque (2005) seleccionou 202 pontos de água no 

SAGB. 

Atendendo à grande superficialidade do SAGB, estes pontos de água foram bem 

distribuídos espacialmente. Em termos de tipo de ponto de água, tratou-se de uma 

rede com 99 poços e 103 furos. 

O Sector Mira-Ferreira do Alentejo do SAGB intersecta grande parte da área que é 

ocupada pelo Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. Neste sector a principal zona 

de recarga corresponde às elevações da serra do Mira e a descarga faz-se na zona 

do contacto com a Bacia do Tejo-Sado. O desnível hidráulico médio varia dos 240 a 

90 m, sendo o gradiente hidráulico da ordem dos 0,014. 

O Quadro 5.4-3 representa o balanço hídrico conjunto verificado nas 8 336 células 

do modelo de escoamento para os Sectores de Mira-Ferreira do Alentejo e Mira-

Beringel.  

Relativamente aos sectores terminais do lado oeste, Mira-Ferreira e Mira-Beringel, 

estes movimentaram conjuntamente 27% do volume total de circulação das águas 

subterrâneas na totalidade do SAGB. 
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Quadro 5.4-3 – Resultados do balanço hídrico do modelo de escoamento nos Sectores de Mira-

Ferreira do Alentejo e Mira-Beringel 

ENTRADAS DE ÁGUA (m3/dia)  SAÍDAS DE ÁGUA (m3/dia) 

Fontes-Sumidouros  Fontes-Sumidouros 

Células a potencial 

constante 

902,3  Células a potencial constante -2 805,8 

Rios 0  Rios 0 

Furos 0  Furos -10 825,8 

Recarga 12 780,5  Recarga  

TOTAL 13 682,8  TOTAL -13 631,6 

 

Sumário 
Diferença (entradas-

saídas) m3/dia 
Discrepância % 

Fontes-Sumidouros 51,2 0,004 

5.4.3. ASPECTOS GERAIS DA HIDRODINÂMICA DO SAPPRIMZOM 

Relativamente a este vasto Sistema aquífero apenas se realizará uma avaliação 

hidrodinâmica do ponto de vista regional, realçando a zona mais próxima da área 

de intervenção do Projecto em avaliação. Esta situação deve-se ao facto de o 

SAPPRIMZOM abarcar litologias extremamente distintas quer na sua composição 

quer no comportamento hidráulico.  

O conjunto de litologias do SAPPRIMZOM que ocorre na proximidade da área de 

estudo interessa o Complexo de Odivelas, ou seja, rochas constituídas por 

vulcanitos ácidos e básicos. 

De acordo com os elementos constantes do ERHSA, a produtividade média do 

Complexo de Odivelas, bem como, o de todo o SAPPRIMZOM é apresentada no 

Quadro 5.4-4. 

Quadro 5.4-4 – Produtividade, em termos de caudais instantâneos, para o Complexo de 

Odivelas (basaltos e dibases) e o SAPPRIMZOM 

Produtividade 
Média 

(l/s) 

Mediana 

(l/s) 

Mínimo 

(l/s) 

Máximo 

(l/s) 

Desvio 

Padrão 

Nº furos 
com 

caudal 

Nº 

furos 

Nº 

captações 

Basaltos e dibases 

(vulcanitos ácidos e 

básicos) do 

Complexo de 

Odivelas 

5,05 5,05 1,10 9,00 5,59 2 17 55 

SAPPRIMZOM 2,01 1,20 0,00 40,00 3,00 935 2135 5183 

Fonte: ERHSA (2001) 
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Salienta-se que os dados do Complexo de Odivelas (basaltos e dibases) em 

ERHSA (2001) não correspondem a produtividades reais, ou seja equivalem 

apenas aos dados obtidos de captações produtivas.  

Duque (2005) realizou um inventário mais detalhado para estas mesmas rochas 

nas imediações do contacto destas rochas com os Gabros de Beja (SAGB) tendo 

obtido os resultados das produtividades reais discriminados no Quadro 5.4.5. 

Quadro 5.4-5 –Produtividade real dos furos executados na envolvente imediata ao SAGB 

(excepto limite oeste) 

Tipo 

litológico 
N 

Média 

(l/s) 

Mediana 

(l/s) 

Mínimo 

(l/s) 

Máximo 

(l/s) 

1º Quartil 

(l/s) 

3º Quartil 

(l/s) 
Variância 

Desvio 

Padrão 

Basaltos e 

Dibases 17 0,87 0,00 0 6,94 0,00 1,11 3,12 1,77 

Fonte: Duque (2005) 

5.4.4. ASPECTOS GERAIS DA HIDRODINÂMICA DO SAPPRMZSP 

As formações geológicas deste sistema aquífero mais próximas dos Blocos de 

Rega de Ferreira e Valbom consistem, fundamentalmente, em arenitos, siltitos, 

pelitos e xistos (Formação da Horta da Torre) e turbititos (Formação de S. Iria).  

Segundo ERHSA (2001) através do método das isoietas, obteve-se uma 

precipitação média de 582 mm para o SAPPRMZSP. Considerando uma infiltração 

eficaz de 5%, chega-se a uma disponibilidade hídrica subterrânea anual de 229,85 

hm3 para a zona aflorante, o que resulta numa disponibilidade média de 0,03 

hm3/ano/km2 para a área estudada. É de salientar, que se trata de um valor médio 

que considera valores de infiltração e precipitação idênticos em toda a área. Pela 

distribuição da precipitação, antevê-se que, considerando uma infiltração uniforme, 

as disponibilidades hídricas subterrâneas são superiores no litoral que no interior. 

A capacidade de infiltração directa é relativamente limitada nestas rochas, mas, nas 

de tipo mais grosseiro, a porosidade eficaz, previsivelmente mais elevada, e a 

maior fracturação útil, no que respeita à circulação subterrânea da água, parece ser 

suficiente para permitir algum movimento. A conjugação deste facto com uma 

espessura de alteração superficial diminuta e a distribuição espacial da fracturação, 

joga um papel decisivo na quantidade de água que se poderá infiltrar. Rochas como 

os xistos argilosos comportam-se como praticamente impermeáveis, embora a 

água tenha alguma capacidade de penetração, quer na superfície de alteração, 

quer nas zonas mais fracturadas. Neste tipo de xistos, o escoamento superficial 

atingirá seguramente maiores proporções, mas a alternância permanente que 

existe entre todos estes tipos de rocha leva a que esta mesma água tenha de 

atravessar muitos locais onde as rochas grauvacóides, conglomeráticas ou 

siliciosas mais fracturadas permitirão taxas mais elevadas de infiltração (Chambel, 

1999). 
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Nesta zona ocorrem fundamentalmente aquíferos do tipo livre, por vezes com 

algum confinamento, variando os principais sentidos de fluxo subterrâneo de oeste 

a sudoeste, com base nas linhas de água e cotas do terreno. 

Em ERHSA (2001) a caracterização dos caudais assentou mais em informação 

obtida com base no conhecimento da zona do que na concretização estatística dos 

dados. Para caracterizar a produtividade foi delimitada uma área compreendida 

entre Messejana e Ferreira do Alentejo – (sob cobertura sedimentar). Segundo 

ERHSA (2001) é nesta região que ocorrem os caudais mais elevados em captações 

do tipo furo. Embora as captações estejam numa região onde à superfície ocorrem 

sedimentos, é em profundidade, nomeadamente no maciço xistento, onde se 

captam os maiores caudais, que poderão estar associados à abundância de 

descontinuidades geológicas. Nesta área, os caudais instantâneos ultrapassam 

muitas vezes os 20 l/s, embora, na globalidade, os caudais recomendados para 

exploração apresentem valores de 1 a 3 l/s.  

Duque (2005) realizou um inventário detalhado para estas mesmas rochas nas 

imediações do contacto destas rochas com os Gabros de Beja (SAGB) tendo obtido 

os resultados referentes às produtividades reais que se discriminam no Quadro 

5.4-6, os quais tiveram em consideração a inclusão dos furos improdutivos. 

Quadro 5.4-6 – Produtividade dos furos executados na envolvente do Bloco de Rega de Ferreira 

e Valbom. In Duque (2005). 

Tipo litológico N 
Média 

(l/s) 

Mediana 

(l/s) 

Mínimo 

(l/s) 

Máximo 

(l/s) 

1º Quartil 

(l/s) 

3º Quartil 

(l/s) 
Variância 

Desvio 

Padrão 

Siltitos, pelitos, 

xistos e turbititos 37 1,31 0,03 0 12,50 0,00 1,67 5,88 2,43 

Fonte: Duque (2005) 

5.4.5. ASPECTOS GERAIS DA HIDRODINÂMICA DO SABS 

O Sistema Aquífero da Bacia do Sado é suportado por uma sequência detrítica, na 

qual se intercalam níveis argilosos e formações carbonatadas responsáveis pelas 

características de heterogeneidade e complexidade que apresentam as unidades 

aquíferas.  

Este sistema aquífero é estruturado por materiais de cobertura do Paleogénico 

(Formação de Vale do Guiso), Miocénico (Formação do Esbarrondadoiro), Plio-

Quaternário e por pequenos níveis de aluviões do Quaternário, que na totalidade 

corresponde a uma espessura aquífera da ordem de 200 m no eixo da bacia. 

Lateralmente as espessuras reduzem-se com o aproximar do substrato Paleozóico. 

Estas formações assentam sobre o substrato Paleozóico impermeável e fortemente 

deformado pelos sistemas de falhas que permitiram a individualização de grabens. 
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A vocação hidrogeológica das formações que constituem a Bacia do Sado leva a 

admitir a ocorrência de um sistema complexo constituído por reservatórios 

estratificados separados por camadas confinantes ou semi-confinantes, cujo 

modelo pode variar de um aquífero multicamada a um aquífero heterogéneo e 

anisótropo (Costa, 1994). 

À complexidade derivada da sucessão dos depósitos, quer de origem continental, 

quer de origem marino-lacustre, há que acrescentar ainda a variação espacial de 

fácies, com ocorrência de materiais margo-carbonatados mais ou menos argilosos 

que, para além de interferirem com o mecanismo hidráulico do sistema, poderão ter 

consequências sobre as características químicas da água subterrânea. 

Assim, numa primeira aproximação e de uma forma sintética poderá dizer-se que 

se trata de um sistema complexo onde podem coexistir aquíferos livres, semi-

cativos e confinados, no qual a existência de aquicludos e aquitardos 

desempenham um papel fundamental, respectivamente na limitação geométrica 

das unidades aquíferas e na drenagem dos canais que constituem os aquíferos. 

A recarga deste sistema deve-se, fundamentalmente à infiltração eficaz 

proveniente, quer directamente a partir das chuvas que caem sobre os 

afloramentos terciários e quaternários, quer indirectamente através de perdas do 

escoamento superficial ao atravessar litologias permeáveis. 

A descarga natural das águas subterrâneas é feita principalmente pelos rios através 

de nascentes ou zonas de ressume sub-fluviais, embora não seja de excluir a 

evapotranspiração, fenómeno que se pode verificar com alguma intensidade sobre 

a zona saturada das formações plioquaternárias próximas da superfície. 

Desta forma, a zona de recarga, preferencialmente localizada nas zonas inter-

fluviais do sistema hidrográfico, é muito mais extensa do que a zona de descarga 

que se reduz a zonas restritas e a pontos singulares que tanto poderão ser 

nascentes naturais, como captações de água subterrânea. 

Na zona do SABS próximo da área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom os 

sentidos de fluxo ocorrem de este para oeste ou sudoeste. Nesta zona as 

formações Paleozóicas descarregam água para o aquífero poroso de um modo 

difuso. 

Verifica-se que a maioria dos caudais apresentados se situam entre 1 a 6 l/s e em 

alguns pontos de água na zona da bacia do Sado observaram-se caudais 

superiores a 6 l/s. Na zona da Bacia de Alvalade algumas nascentes próximas do 

limite da bacia debitam caudais fracos, inferiores a 1 l/s (entre 0,1 e 0,05 l/s), 

embora a sua medição tenha sido feita em época de águas baixas (ERHSA, 2001). 
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Na zona mais próxima dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, Duque (2005) 

identificou 4 furos. Os furos produtivos encontravam-se exclusivamente a captar na 

cobertura sedimentar, apesar de em profundidade terem intersectado xistos e 

turbiditos (MIO_ZSP). O Quadro 5.4-7 mostra as estatísticas da produtividade real 

desses 4 furos inventariados. 

Quadro 5.4-7 – Estatísticas da produtividade dos furos executados na envolvente do Bloco de 

Rega de Ferreira e Valbom 

Tipo 
litológico 

N 
Média 

(l/s) 

Mediana 

(l/s) 

Mínimo 

(l/s) 

Máximo 

(l/s) 

1º Quartil 

(l/s) 

3º Quartil 

(l/s) 
Variância 

Desvio 
Padrão 

Miocénico 4 2,99 0,42 0 11,11 0,00 5,97 29,49 5,43 

Fonte: Duque (2005) 

As transmissividades obtidas a partir de ERHSA (2001) em três captações (2 na 

região do Borbolegão e uma no Viveiro da Mata de Valverde foram respectivamente 

de 1 621, 2 012 e 877 m2/dia. Por sua vez os Coeficientes de Armazenamento 

foram de 8,55x10-7, 9,42x10-4 e 2,47x10-4. 

Já nos elementos produzidos pelo INAG (1997), são apresentados resultados de 

transmissividade diferentes variando de 26 m2/dia a 120 m2/dia. Estes resultados 

evidenciam as heterogeneidades horizontais que este sistema possui. 

5.4.6. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA À ESCALA LOCAL  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tal como já foi referido, a área de intervenção dos Blocos de Rega de Ferreira e 

Valbom intersecta, quatro grandes sistemas aquíferos (Desenho 4), os quais, por 

ordem de dimensão na área de estudo são os seguintes:  

� Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (SAGB) – este sistema ocupa grande 

parte dos blocos de rega desde o seu limite este até à envolvente a Ferreira 

do Alentejo. 

� Sistema Aquífero da Bacia do Sado (SABS) – ocupa predominantemente a 

parte W dos blocos de rega. É o local de descarga dos sistemas aquíferos 

constituídos por rochas paleozóicas. 

� Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Metamórficas da Zona de Sul-

Portuguesa (SAPPRMZSP) – ocupa o extremo sul da área dos blocos de rega 

(parte aflorante), embora em profundidade se oriente para NW, por baixo dos 

depósitos terciários. 

� Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da 

Zona de Ossa-Morena (SAPPRIMZOM) – ocupa a extremidade NE da área 

dos blocos de rega, contactando com o SAGB. 
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CARACTERÍSTICAS DA BASE DE DADOS HIDROGEOLÓGICA 

A partir dos dados de base obtidos através da consulta a entidades e pesquisa 

bibliográfica, bem como no trabalho de campo realizado foram identificados 213 

pontos de água na área abrangida pelos blocos de rega e em algumas áreas 

excluídas, situadas no seu interior. No Desenho 4, que consta do Anexo II, 

apresenta-se a localização dos pontos de água inventariados para a área de 

estudo. 

Esta base de dados global inclui toda a informação possível, inclusivamente a 

localização de pesquisas que foram abandonadas por serem improdutivas ou por 

terem caudal insuficiente para os propósitos a que eram destinadas. 

Considerando apenas os pontos de água que ocorrem unicamente dentro dos 

blocos de rega, ou seja retirados aqueles que se localizam nas áreas de exclusão, 

os dados existentes relativamente aos pontos de água, respeitam ao seguinte tipo 

de origem e número de pontos: 

� 3 charcas, comuns às Alternativas 1 e 2 

� 89 furos, dos quais 77 são comuns às Alternativas 1 e 2 

� 4 nascentes, das quais 3 são comuns às Alternativas 1 e 2 

� 66 poços , dos quais 56 são comuns às Alternativas 1 e 2 

No Quadro 5.4-8  apresenta-se a tipologia de pontos de água que ocorrem nos 

quatro sub-blocos de rega para as Alternativas 1 e 2 do Projecto, não contando com 

os pontos de água localizados nas zonas de exclusão.  

Quadro 5.4-8 – Tipologia de pontos de água nos quatro sub-blocos de rega, para as 

Alternativas 1 e 2  

Valbom Figueirinha Ferreira Oeste Ferreira Este Total Tipo de 

Ponto de 

água 
A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 

Charca - - 1 1 - - 2 2 3 3 

Furo 6 6 22 19 38 29 23 23 89 77 

Nascente 1 - 1 1 - - 2 2 4 3 

Poço 5 3 13 9 32 29 15 15 66 56 
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Do total da informação disponível relativamente aos usos da água associados a 

cada um dos pontos identificados havia 64 pontos de água com essa informação 

(Alternativa 1+2). Retirando os pontos de águas que se localizavam dentro das 

zonas de exclusão subsistiram 38 pontos de água para a Alternativa 1 e 36 para a 

Alternativa 2 relativamente aos quais se dispôs de informação relativamente ao uso 

a que se destinam. 

O Quadro 5.4.9 mostra a tipologia de pontos de água nos quatro sub-blocos de 

rega para as Alternativas 1 e 2 do Projecto, (38 para a Alternativa 1 e 36 para a 

Alternativa 2) não contando com os pontos de água localizados nas zonas de 

exclusão. Da análise deste quadro pode concluir-se que na zona abrangida pelo 

Projecto em avaliação, as captações de água subterrânea estão 

predominantemente associadas à utilização da água para regadio.  

Quadro 5.4-9 – Tipologia de usos da água nos quatro sub-blocos de rega para as Alternativas 1 e 2 

Valbom Figueirinha Ferreira Oeste Ferreira Este Total 
Utilização 

A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2 

Consumo 

humano 

privado 

- - 3 2 2 2 2 2 6 6 

Consumo 

humano 

municipal 

1 1 4 4 - - 1 1 6 6 

Regadio 1 - 6 6 3 2 11 11 21 19 

Abeberamento 

de gado 

2 2 2 2 1 1 1 1 6 6 

Relativamente ao consumo humano municipal foram consideradas as seguintes 

captações: 

Sub-Bloco de Valbom 

� Pardieiro CP2 - furo 

Sub-Bloco Ferreira Este 

� Monte Novo de Valbom CP1 – furo  

Sub-Bloco da Figueirinha 

� Reguengo – poço 

� Morgada SA1– furo 

� Pereiro JK8 – furo 

� Palmeira JK2 - furo  
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Em termos de caracterização hidrogeológica da área de estudo, foram 

consideradas as diversas informações e dados das captações inseridas dentro da 

área limite dos blocos de rega em Projecto de modo a ter um conjunto de dados 

maior e mais bem distribuído, permitindo uma melhor caracterização hidrogeológica 

da zona de estudo. 

Assim, cruzando a base de dados bruta (inclui pesquisas “secas” e outras 

produtivas mas que não foram aproveitadas) com os sistemas aquíferos que 

ocorrem verifica-se que a maioria dos dados respeitam ao SAGB. No Quadro 5.4.10 

identifica-se a quantidade e tipologia de origens de águas que foram consideradas 

para a caracterização hidrogeológica da área de estudo. 

Quadro 5.4-10 – Tipologia de pontos de água consoante os sistemas aquíferos presentes 

Sistemas Furo Charca Poço Nascente 

SAGB 90 3 67 4 

SAPPRIMZOM 4 - 1 - 

SAPPRMZSP 7 - 5 2 

SABS 16 - 14 - 

PRODUTIVIDADES 

Para a Alternativa 1, o estudo da produtividade envolveu a análise de 213 pontos 

de água. Nesta amostragem verificou-se que relativamente aos 117 furos 

identificados, 12 foram improdutivos e outros 12 não apresentaram caudal 

suficiente para os fins da sua construção tendo sido entulhados, tendo por isso sido 

aproveitados elementos relativamente a apenas a 93 furos. 

Assim, verifica-se que a taxa de furos improdutivos (“secos”) ronda os 10%, sendo 

esta igual à taxa correspondente aos furos produtivos não aproveitados. Nestas 

circunstâncias, a taxa de sucesso de furos produtivos para os fins a que se 

destinavam ronda os 80%. 

Para a Alternativa 2 o estudo da produtividade envolveu a análise de 191 pontos de 

água. Nesta amostragem verificou-se que relativamente aos 106 furos analisados, 

10 foram improdutivos e outros 10 não apresentaram caudal suficiente para os fins 

da sua construção tendo sido entulhados, tendo sido, por isso, aproveitados 

elementos relativamente a apenas 86 furos. 

No Quadro 5.4.11 apresentam-se os resultados estatísticos das produtividades 

reais tendo em conta os pontos de água existentes, constatando-se que os 

resultados são idênticos para ambas as alternativas de Projecto. 
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Quadro 5.4-11 – Produtividades reais para as Alternativas 1 e 2 

Alternativa N Média (l/s) 
Mediana 

(l/s) 
Mínimo (l/s) Máximo (l/s) 

1º Quartil 

(l/s) 

2º Quartil 

(l/s) 

A 1 93 3,94 1,94 0 27,7 0,83 5 

A 2 86 3,96 1,97 0 25 0,90 5 

Comparando os resultados de produtividade de todo o Sector de Mira-Ferreira do 

Alentejo com os obtidos na área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, verifica-

se que as medianas são aproximadas. Estes valores assemelham-se mais aos 

obtidos para as rochas gabróicas do que para as sedimentares, xistentas e 

basálticas, uma vez que os gabros predominam em termos de quantidade de 

informação disponível. 

A Figura 5.4.3 mostra a projecção das produtividades reais em l/h, para a área de 

estudo. 
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Figura 5.4.3 – Projecção das produtividades para a área de estudo 
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PROFUNDIDADE, NÍVEIS PRODUTIVOS DAS CAPTAÇÕES E ESTRUTURA VERTICAL DOS 

SISTEMAS 

A profundidade foi avaliada em termos de captações verticais profundas (furos), 

tendo-se considerado 83 e 74 dados para as Alternativas 1 e 2, respectivamente. 

Da análise destes dados verifica-se que independentemente da alternativa, a 

profundidade mediana se cifra nos 40 metros (Quadro 5.4.12). 

O conceito de nível produtivo é aqui entendido como a profundidade na qual foi 

registado o aparecimento de água, ou então, um local onde o caudal aumentou 

significativamente. Os dados obtidos para realizar esta avaliação foram retirados ou 

da observação directa, durante a fase de execução, ou dos relatórios do operador 

de sonda.  

Quadro 5.4-12 – Estatísticas das profundidades dos furos (em m) - Alternativas 1 e 2 

Alternativa N Media Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 2º Quartil 

A1 83 45,1 40 7 140 30 50 

A2 74 44,8 40 7 140 32 50 

Uma vez que praticamente todos os dados relativos à definição dos níveis 

produtivos correspondem aos obtidos no SAGB, admite-se que os valores 

estimativos para os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom sejam os mesmos tanto 

para os gabros como para os basaltos e dibases. Relativamente aos níveis 

produtivos dos xistos e rochas afins pela experiência adquirida esses níveis são 

mais profundos, sendo bastante habitual o 2º nível produtivo ocorrer entre os 60 a 

120 m. Na Bacia do Sado e especificando para a zona em que ocorrem os blocos 

de rega em estudo, a experiência tem demonstrado que a base da cobertura Plio-

Quaternária corresponde a níveis produtivos. O contacto da cobertura com o 

substrato paleozóico é outro marcador hidrogeológico no que respeita a níveis de 

produtividade. A definição da profundidade é bastante relativa para com o 

afastamento do substrato paleozóico esse nível produtivo aprofunda-se. Já no seio 

da zona sedimentar ocorrem níveis produtivos, de profundidade variável (80 a 

150 m) associados a sedimentos mais grosseiros (cascalheiras, areias grosseiras 

etc.). 

A estrutura vertical de aquífero depende do tipo de sistema. Grande parte da área 

dos blocos de rega insere-se em formações ígneas e metamórficas, com 

predomínio do SAGB.  

Assim, é perfeitamente admissível considerar que, tanto os gabros como as dibases 

tenham um comportamento estrutural semelhante (aquíferos bastantes 

superficiais), e podem-se considerar os valores obtidos no quadro anterior como 

referência. Relativamente às rochas xistentas e aos depósitos de cobertura não se 

pode interpolar dados uma vez que as estruturas hidráulicas são diferentes e 

comportam fluxos subterrâneos de maior profundidade. 
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TRANSMISSIVIDADE 

Em termos práticos, existem duas metodologias para abordar a determinação da 

transmissividade (m2/dia). A primeira corresponde à obtenção desses valores a 

partir de ensaios de caudal em bombagem ou em recuperação. Este método é sem 

dúvida o mais rigoroso mas também o mais moroso e caro.  

A outra metodologia, mais expedita, corresponde à determinação da 

transmissividade através do caudal específico (Qe=Q/s), afectada da constante de 

Logan T=1,22*Qe. 

Com o propósito de dispor de um conjunto de dados de transmissividade, 

suficientes e espacialmente bem distribuídos, para constituírem o referencial no 

desenvolvimento e validação da cobertura de informação da permeabilidade num 

modelo de escoamento, foi realizado um inventário bibliográfico e de campo. A 

componente bibliográfica correspondeu à análise de 4 relatórios de sondagem de 

furos executados para fins públicos por empresas conceituadas (A. Cavaco e J. 

Keller).  

Como a quantidade de dados não era suficiente e estava mal distribuída, foi 

realizado um esforço no sentido de procurar captações privadas em locais e em 

condições de serem realizadas medições de níveis hidroestáticos (NHE) e 

hidrodinâmicos (NHD) de maneira a que os resultados obtidos fossem 

transformados em transmissividade, pelo método de Logan, tendo-se realizado 20 

ensaios expeditos. A projecção das classes de transmissividade é representada na 

Figura 5.4.4 respeitando à Alternativa 1, não tendo contudo significado 

hidrogeológico a diferença que se regista para a Alternativa 2. As estatísticas dos 

ensaios realizados apresentam-se no Quadro 5.4.13. 
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Figura 5.4.4 – Projecção das classes de transmissividade para a área de estudo 
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Quadro 5.4-13 – Estatísticas das transmissividades (m2/dia) 

Parâmetro N 

Média 

(m2/dia) 

Mediana 

(m2/dia) 

Mínimo 

(m2/dia) 

Máximo 

(m2/dia) 

1º Quartil 

(m2/dia) 

3º Quartil 

(m2/dia) 

Transmissividade 24 83,6 57,0 8,8 246,9 26,0 130,3 

PIEZOMETRIA 

A piezometria foi tratada independentemente das alternativas de Projecto, tendo-se 

considerado neste estudo o limite mais abrangente (Alternativa 1). Ao definir uma 

rede piezométrica é possível estabelecer as direcções preferenciais de escoamento 

na área dos blocos de rega. Neste contexto, foram seleccionados 52 pontos de 

água, tendo as medições sido realizadas em condições de águas altas em Março 

de 2006. 

A Figura 5.4.5 mostra as direcções preferenciais de escoamento que ocorrem na 

área de estudo.  

Verifica-se que a recarga ocorre a este da área da implantação do Projecto, parte 

essa integrante do Sector de Mira-Ferreira do Alentejo do SAGB. Os escoamentos 

são direccionados preferencialmente para oeste no sentido da Bacia do Sado. A sul 

de Ferreira do Alentejo há escoamentos para sudoeste, os quais posteriormente 

inflectem para oeste. Na parte norte a orientação preferencial de descarga 

apresenta direcção norte a noroeste. Essa zona corresponde aos afloramentos de 

basaltos e dibases e ao extremo noroeste dos gabros de Beja. A isopieza mais 

elevada que intersecta os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom é de 165 m, sendo 

por sua vez a mais baixa da ordem dos 95 m. 
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Figura 5.4.5 – Projecção dos escoamentos preferenciais com base na piezometria realizada em 

Março de 2006. 

Admitindo uma extensão aproximada dos Blocos de Rega da ordem dos 10 km, o 

gradiente hidráulico médio cifra-se nos 0,007.  

A partir dos dados bibliográficos de ERHSA (2001) e de INAG (2006) verifica-se 

que, em situação de águas altas, a superfície piezométrica aproxima-se muito da 

superfície topográfica e ocorrem por vezes exurgências temporárias até que o 

sistema volte ao equilíbrio, sendo estes excedentes esgotados sob a forma de 

escorrência superficial.  

Em situação de águas baixas os níveis piezométricos descem bastante, por vezes 

na ordem das dezenas de metros, consoante a intensidade de exploração das 

águas subterrâneas. A reposição dos níveis piezométricos ocorre com relativa 

rapidez, com o início das primeiras chuvadas no final do Verão, início do Outono. 

Estas flutuações ou “hidroritmo” anual são bastante frequentes em sistemas livres 

bastante superficiais.  

CONDIÇÕES DE RECARGA E CÁLCULO DE RECURSOS 

A avaliação da recarga aquífera é fundamental para a concretização do 

conhecimento hidrogeológico de uma zona, permitindo ao mesmo tempo estimar o 

volume de recursos hídricos subterrâneos anualmente renováveis.  
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Tal situação têm implicações directas no planeamento e gestão integrada dos 

recursos hídricos regionais, especialmente em climas secos, como o é que ocorre 

no Alentejo. 

Considerando o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (SAGB) como o aquífero de 

referência implantado nos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, existem vários 

trabalhos aí realizados que procuraram indicar valores estimativos da recarga. No 

Estudo sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2001) 

admite-se uma taxa de recarga média de 10%. Em Paralta et al. (2003) estima-se, 

através de vários métodos comparativos, uma taxa de recarga que variava entre 3 a 

15% para precipitação média anual. Por fim, Duque (2005) ao elaborar o modelo 

regional de fluxo do SAGB obteve taxa de recarga a partir da precipitação de 9,3% 

e 0,7% de recarga proveniente de entradas laterais no sistema. 

Os valores médios obtidos nestes estudos apontam para que a taxa de recarga no 

SAGB se situe entre 10 a 15% da precipitação média anual.  

No ERHSA admite-se uma taxa de recarga aquífera da ordem dos 10% para as 

rochas constituídas por basaltos e dibases pertencentes ao SAPPRIMZOM. 

Relativamente ao SAPPRMZSP, LNEC(1997) e Chambel (1999) admitem taxas de 

recarga entre 3 a 8% nos xistos e grauvaques. 

Quanto ao SABS, Paralta et al., (2005) admitem taxas de recarga aquífera das 

formações sedimentares da ordem dos 30%. 

Segundo Duque (1997), a precipitação média anual (PMA) em Ferreira do Alentejo 

é de 524,5 mm/ano (para a série de 1954/95). 

Admitindo uma situação de equilibro hidráulico, no qual os fluxos de entrada de 

água subterrânea na área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom são iguais aos 

de saída, determinaram-se os volumes médios anuais dos recursos renováveis 

subterrâneos. Os cálculos admitiram o cenário de maior abrangência em termos de 

área do Bloco de Rega, ou seja, o correspondente à Alternativa 1.  

O Quadro 5.4.14 mostra os resultados obtidos respeitantes à quantificação dos 

recursos renováveis anuais. 
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Quadro 5.4-14 – Quantificação dos recursos renováveis anuais para a área de estudo 

Sistemas 
Área do Sistema no 

Bloco de Rega (m2) 

Taxa de recarga 

admitida % 

Recarga efectiva 

(m3/m2/ano) 

TOTAL 

(m3/ano) 

SAGB 32 446 799 12 0,06297 2 042 202 

SAPPRIMZOM 3 704 622 10 0,05245 194 307 

SAPPRMZSP 5 014 167 5 0,02623 131 496 

SABS 18 585 163 30 0,15735 2 924 375 

TOTAIS 59 750 571   5 292 381 

Verifica-se que para os 5 975 ha da área em estudo os volume renováveis são da 

ordem dos 5,3 hm3/ano. A Figura 5.4.6 mostra o contributo que cada sistema dá 

para o total desses recursos renováveis subterrâneos. O sistema que mais contribui 

é o SAGB com 55% do volume total. Em segundo lugar aparece o SABS com 39%. 

Tanto o SAPPRIMZOM como o SAPPRMZSP apresentam contributos muito baixos 

respectivamente de 4 e 2%. 

Salienta-se que o volume de recursos renováveis de origem subterrânea 

respeitantes à área dos blocos de rega em estudo representa apenas cerca de 20% 

das necessidades hídricas de rega estimadas pelo autor do Projecto (cerca de 

30x10 6 m3/ano, em ano médio, tal como descrito no sub-capítulo 4.6.2). 

55%

4%2%

39%

SAGB
SAPPRIMZOM
SAPPRMZSP
SABS

 

Figura 5.4.6– Contribuição relativa de cada sistema aquífero para o total dos recursos 

renováveis anuais na área de estudo 
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5.4.7. QUALIDADE DA ÁGUA DO SAGB 

ASPECTOS GERAIS DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SAGB 

A caracterização genérica da qualidade da água do Sistema Aquífero dos Gabros 

de Beja (SAGB), que consiste no principal sistema aquífero interceptado pela área 

do Projecto, corresponde a um conjuntos de dados bibliográficos de referência, 

fundamentalmente obtidos a partir de Duque (1997), Paralta (2001) e Duque (2005).  

Duque (1997) obteve resultados referentes a 66 amostras de água representativas 

da totalidade do SAGB cujos dados estatísticos dos parâmetros físico-químicos 

analisados se apresentam no Quadro 5.4.15. 

Quadro 5.4-15 – Estatísticas dos parâmetros físico-químicos determinados em amostras representativas do 

SAGB 

Parâmetros N Média Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil 
Coef. var 

% 

Desvio 

Padrão 

Temperatura (ºC) 66 19,3 19,3 16,4 23,3 18,7 19,9 6,4 1,23 

Condutividade 

eléctrica (µS/cm) 
66 784 737 512 1345 686 867 21 162 

pH 66 7,48 7,46 7,12 8,27 7,29 7,60 3,25 0,24 

Eh (Potencial redox) 66 204 209 70 282 185 226 19 40 

CO2 66 21,9 20,4 3,6 58,0 13,7 26,9 53,9 12 

Dureza (mg/l de 

CaCO3) 
66 353 339 219 564 306 384 20 69 

Alcalinidade (mg/l de 

CaCO3) 
66 236,9 235,5 160,0 380,5 196 265,5 20,1 47,6 

HCO3
- (mg/l) 66 289,0 287,5 195,2 464,0 239,1 324,0 20,1 58,1 

SO4
2- (mg/l) 66 62,6 62,4 27,8 120,4 50,7 74,3 26,7 16,7 

Cl- (mg/l) 66 46,3 32,3 14,9 192,4 21,7 55,4 84,9 39,3 

NO3
- (mg/l) 66 62,98 55,55 4,13 143,30 39,50 77,90 51,15 31,69 

F- (mg/l) 66 0,63 0,60 0,30 1,60 0,50 0,79 35,54 0,23 

SiO3 (mg/l) 66 17,0 15,2 6,6 66,3 10,8 19,5 54,8 9,32 

Na+ (mg/l) 66 37,03 30,65 4,9 98,5 23,2 45,8 54,4 20,131 

K+ (mg/l) 66 0,610 0,340 0,003 5,040 0,140 0,700 135,66 0,834 

Ca2+ (mg/l) 66 68,0 67,4 31,2 120,0 54,4 80,0 28,5 19,4 

Mg2+ (mg/l) 66 44,47 40,70 26,48 84,32 34,26 52,97 29,63 13,18 

Fonte: (Duque 1997) 

A caracterização da qualidade da água subterrânea foi realizada considerando o 

uso para consumo humano, tendo para este efeito sido tomados como referência o 

valor máximo recomendado (VMR) e o valor máximo admissível (VMA) 

estabelecidos no Anexo VI do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto (no qual se 

estabelecem os requisitos necessários para as águas, em estado original ou após 

tratamento e qualquer que seja a sua origem, de modo a serem utilizadas para 

consumo humano). 
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Os resultados obtidos permitiram concluir o seguinte: 

- relativamente à condutividade, a maioria das amostras apresentaram 

valores situados entre os 400 a 1000 µS/cm, tratando-se de águas muito 

mineralizadas; 

- relativamente ao pH verificou-se que as águas eram, na sua maioria, 

neutras, com alguma tendência básica;  

- as águas eram, na sua maioria, muito duras apresentando valores de 

dureza situados entre os 300 e 500 mg/l de CaCO3; 

- quanto aos cloretos, apenas 24 das 66 amostras analisadas (36%), 

apresentaram valores inferiores ao VMR (25 mg/l), situando-se as restantes 

acima deste valor;  diversas amostras aproximaram-se dos 200 mg/l; 

- em todas as amostras os sulfatos situaram-se na classe dos 25 a 250 mg/l; 

- no que respeita aos nitratos, apenas 27 amostras estiveram abaixo de 50 

mg/l; as restantes 39 amostras excederam aquele valor, atingindo o máximo 

de 143,3 mg/l; das 27 amostras, atrás citadas, 6 estiveram abaixo dos 25 

mg/l; a distribuição dos nitratos, segundo Duque (1997) tem uma correlação 

extremamente elevada com a utilização dos solos na agricultura, 

nomeadamente através do uso de fertilizações azotadas; em 1997 as zonas 

onde os valores de nitrato eram mais baixos (inferiores a 25 mg/l) 

correspondiam a zonas incultas, nomeadamente aquelas que existiam na 

zona da Serra do Mira, entre Beringel e Ferreira do Alentejo; 

- relativamente ao sódio apenas 9 amostras não excederam o valor de 20 

mg/l; 43 situaram-se na classe de valores 20 a 50 mg/l; o valor máximo 

observado foi de 98,5 mg/l; 

- quanto ao cálcio, apenas 4 amostras excederam o valor de 200 mg/l, 

situando-se 94% das amostra na classe 0 a 100 mg/l; 

- para o magnésio 20, do total das amostras, apresentaram valores 

superiores a 50 mg/l; as restantes amostras apresentaram valores um pouco 

inferiores embora se situassem todas dentro da classe 25 a 50 mg/l; os 

valores superiores a 50 mg/l ocorreeram aleatoriamente por todo o aquífero. 

O estudo de Paralta (2001) relativo à qualidade da água da região ocidental de Beja 

(no SAGB) baseou-se em 35 análises realizadas entre 1997 e 1998 em 31 pontos 

de água. O Quadro 5.4.16 apresenta os principais valores estatísticos das colheitas 

de águas altas e baixas baseadas respectivamente em 9 e 26 amostras.  
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Quadro 5.4-16 – Valores mínimos, medianos e máximos segundo Paralta (2001) para as águas altas e baixas da zona W de Beja 

Condut. pH Alc.Total DT RS HCO3 SiO2 Ca Na K Mg NO3 Cl SO4

(uS/cm) (mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Mínimio 675.0 7.6 200.5 91.2 483.0 244.6 33.7 74.7 16.9 0.0 13.4 50.2 18.2 38.0

Mediana 756.0 7.7 230.5 303.5 541.0 281.2 39.4 95.6 29.8 0.1 41.8 81.5 35.1 62.6

Máximo 1359.0 8.0 330.5 528.8 802.4 403.2 55.2 137.8 70.5 23.0 65.4 115.1 138.7 114.2

n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9

Parâmetros fisico-químicos em  águas altas 

Condut. pH Alc.Total DT RS HCO3 SiO2 Ca Na K Mg NO3 Cl SO4

(uS/cm) (mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Mínimio 494.1 7.3 178.0 245.0 235.2 178.0 19.7 58.0 22.3 0.0 29.0 38.9 13.0 27.0

Mediana 682.2 7.6 230.0 335.5 447.3 230.0 33.2 81.0 39.0 0.1 35.8 76.7 35.2 64.4

Máximo 1058.1 8.5 317.0 515.0 804.0 380.7 48.3 136.5 71.5 16.3 57.0 158.3 153.0 97.0

n 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26

Parâmetros fisico-químicos em  águas baixas 
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Genericamente os resultados de Paralta (2001) corroboram os resultados obtidos 

anos antes por Duque (1997).  

Os dados de qualidade da água subterrânea do SAGB mais actualizados 

correspondem aos de Duque (2005). O Quadro 5.4-17 apresenta as estatísticas de 

14 parâmetros analisados na campanha de amostragem da qualidade da água em 

31 pontos de água do SAGB realizada em 2004. 

Quadro 5.4-17– Estatísticas de 14 parâmetros físico-químicos em 31 amostras das águas do 

SAGB 

Parâmetros N Média Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil Variância 
Desvio 

Padrão 

pH 31 7,6 7,5 7,1 8,3 7,4 7,7 0,1 0,3 

Condutividade 

Eléctrica (µS/cm) 31 739,1 684,0 422,0 1280,0 629,0 832,0 32877,1 181,3 

Resíduo Seco (mg/l)  19 536,3 484,0 388,0 932,0 433,0 644,0 20435,5 143,0 

Alcalinidade (mg/l – 

CaCO3) 31 51,6 50,9 25,9 73,1 44,3 59,1 95,8 9,8 

Dureza Total (mg/l – 

CaCO3) 31 33,7 31,3 16,3 60,3 28,1 38,8 65,7 8,1 

Cloreto (mg/l) 31 44,2 34,0 13,0 128,0 22,0 56,0 987,1 31,4 

Sulfato (mg/l)  31 55,6 57,0 33,0 97,0 39,0 66,0 332,4 18,2 

Bicarbonato (mg/l) 31 314,7 311,0 158,0 446,0 270,0 360,0 3568,2 59,7 

Nitrato (mg/l) 31 60,8 59,0 2,9 127,0 49,0 76,0 610,7 24,7 

Sódio (mg/l) 31 42,5 41,0 16,9 98,0 29,0 48,0 297,6 17,3 

Potássio (mg/l) 31 0,86 0,25 0,07 14 0,17 0,39 6,32 2,51 

Cálcio (mg/l)  31 76,0 70,0 39,0 154,0 63,0 90,0 493,7 22,2 

Magnésio (mg/l) 31 35,7 34,0 16,0 67,0 29,0 37,0 99,3 10,0 

Sílica (mg/l) 31 39,4 40,0 4,4 58,0 32,0 47,0 119,6 10,9 

Fonte: Duque (2005) 

Os resultados obtidos permitiram concluir o seguinte: 

- relativamente ao pH, verifica-se uma tendência alcalina das águas até um 

máximo de 8,3; o valor mínimo é superior a 7; 

- quanto à condutividade eléctrica, os valores demonstram uma franca 

mineralização das águas; a mediana cifra-se nos 684 µS/cm; os valores 

mais elevados de condutividade eléctrica registam-se na zona que contacta 

com os sedimentos terciários da Bacia do Tejo-Sado; o cloreto e o sódio 

apresentam o mesmo tipo de distribuição que a condutividade eléctrica com 

medianas, de respectivamente, 34 e 41 mg/l. 
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- o  resíduo seco (apenas determinado em 19 das 31 amostras) apresentou 

uma mediana de 484 mg/l, denotando uma evidente mineralização; 

- o sulfato e o nitrato, iões que têm uma íntima relação com as actividades 

agrícolas, apresentaram medianas respectivamente de  57 mg/l e 59 mg/l; 

- o cálcio apresentou concentrações elevadas, com mediana de 70 mg/l e um 

máximo de 154 mg/l; este ião deve grande parte da sua origem à dissolução 

da plagioclase que é um dos minerais constituintes dos gabros; 

- o potássio apresenta mediana de 0,25 e um máximo de 14 mg/l; a sua 

origem pode relacionar-se tanto com actividades agrícolas como resultar da 

dissolução de micas e feldspatos potássicos, embora estes sejam 

extremamente estáveis; a anomalia registada numa amostra (amostra nº 1 

Porto Torrão - 14 mg/l) deve estar relacionada provavelmente com a origem 

agrícola, dado que após se terem obtido os resultados analíticos 

questionaram-se os donos da terra, envolvente ao ponto de água, que 

deram conta de uma anterior aplicação elevada de potássio, para uma 

cultura específica que necessitava de uma correcção; no mesmo local de 

amostragem o valor obtido em Duque (1997) foi de 3,26 mg/l. 

No Quadro 5.4.18 apresenta-se a comparação das medianas das 66 amostras de 

Duque (1997) com as medianas de 2004 (Duque, 2005) para o pH, a condutividade 

eléctrica e os catiões e aniões principais. Atente-se que as campanhas foram 

ambas realizadas em situação de águas baixas com diferença de um mês. 

A descida mais significativa correspondeu ao magnésio, enquanto que a maior 

subida se registou com o sódio. Note-se que as análises foram efectuadas em 

laboratórios diferentes, pelo que algumas variações poderão resultar de diferenças 

nos métodos analíticos utilizados. Do ponto de vista qualitativo, o principal problema 

reside nas concentrações elevadas generalizadas de nitratos e, pontualmente, de 

magnésio e potássio.  

Na Figura 5.4.7 apresenta-se a distribuição do ião nitrato no SAGB em 2004 

segundo Duque (2005). A este respeito é possível ver uma constância geográfica 

da classe de nitrato dos 50-75 mg/l. Os valores mais elevados, acima de 75 mg/l, 

estão associados à zona de descarga hidráulica no rio Guadiana, à zona de 

descarga N para os sedimentos terciários da Bacia do Tejo-Sado (Herdade da 

Capela) e pontualmente a locais de grande intensidade de uso agrícola (zona das 

Herdades da Amocreva, Aldeota, Meloais, Fernando Espanha e Toscana). 
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Quadro 5.4-18 – Comparação das medianas correspondentes a pH, condutividade eléctrica, 

catiões e aniões principais entre 1997 e 2004 

Parâmetros 1997 2004 
Variação 1997 – 

2004 

pH 7,46 7,5 ↑ 

Condutividade Eléctrica (µS/cm) 737 684,0 ↓ 

Cloreto (meq/l) 0,91 0,96 ↑ 

Sulfato (meq/l)  1,30 1,19 ↓ 

Bicarbonato (meq/l) 4,71 5,10 ↑ 

Nitrato (meq/l) 0,90 0,95 ↑ 

Sódio (meq/l) 1,33 1,78 ↑ 

Potássio (meq/l) 0,01 0,01 = 

Cálcio (meq/l)  3,36 3,49 ↑ 

Magnésio (meq/l) 3,35 2,79 ↓ 

 

 

Figura 5.4.7 – Distribuição espacial do ião nitrato. In Duque (2005) 

Relativamente às zonas que apresentaram baixas concentrações de nitrato, abaixo 

dos 25 mg/l, apenas ocorreram na zona de divergência dos Sectores de Mira-

Ferreira do Alentejo e Mira-Beringel. Quanto ao intervalo entre 25 mg/l e 50 mg/l 

(entre o VMR e o VMA), os locais correspondem também à envolvente da zona de 

divergência hidrogeológica, citada anteriormente, e cuja utilização dominante do 

solo são os incultos. Para além desta área, ainda há a referir dois locais, situados 

dentro deste intervalo: Valbom com 48 mg/l (a sul de Beja) e o extremo SE do 

SAGB com 49 mg/l. 
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Duque (2005) realizou uma análise ao conteúdo dos elementos vestigiais nas 

águas subterrâneas do SAGB, tendo sido amostrados 30 pontos de água 

distribuídos da forma mais heterogénea possível na área total do SAGB. 

Foram determinados 67 parâmetros, dos quais foram retirados do estudo os catiões 

principais e aqueles elementos cujos valores de concentração não atingiram o limite 

de detecção. Deste modo, restaram 38 parâmetros vestigiais.  

A Figura 5.4.8 representa a projecção das caixas-de-bigodes respeitantes aos 

valores máximos e mínimos, 1º e 3º quartis e mediana dos elementos vestigiais 

analisados. 
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NOTA: AL – alumínio; SC - escândio; TI – titânio; V – vanádio; MN – mânganês; FE – ferro; NI – níquel; CU – cobre; Zn 
– zinco; GE - ; AS – arsénio; SE – selénio; BR – bromo; RB – rubídio; Y – ítrio; ZR - zircónio; CD – cádmio; SB - 
antimónio; I – iodo; CS - césio; Ba – bário; LA – lantânio; CE – cério; PR – praseodínio; ND - neodímio; SM – 
samário; EU – euródio; GD – gadolínio; TB – térbio; DY – disprósio; HO – hólmio; ER – érbio; YB – itérbio; HF – 
háfnio; W – tungsténio; RE – rénio; PB – chumbo; U – urânio.   

Figura 5.4.8 – Diagramas de caixa-de-bigodes para 38 elementos determinados 

Os elementos vestigiais mais abundantes nas águas subterrâneas do SAGB são o 

alumínio, vanádio, ferro, zinco, bromo, iodo, bário e o chumbo. Em termos de 

valores máximos, apenas o ferro e o cobre excedem o Valor Máximo Admitido 

(VMA) para consumo humano respectivamente de 200 e 2 µg/l.  
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Duque (2005), com o intuito de verificar o estado das águas subterrâneas, 

relativamente à presença, ou não, de pesticidas, efectuou, no início de Setembro de 

2003, uma campanha de amostragem, em 30 pontos de água, no SAGB. Tratou-se 

de uma campanha de monitorização única, independentemente dos locais serem, 

ou não, os mais propensos, de acordo com a utilização agrícola, a terem pesticidas. 

Esses trinta pontos foram distribuídos da forma mais heterogénea possível na área 

total do aquífero. 

Nessa amostragem não foram detectados quaisquer dos 15 pesticidas analisados, 

excepto em dois pontos de água diferentes, um com um pesticida e outro com dois 

pesticidas. Em ambas as situações foi detectado o molinato. O molinato é um 

herbicida usado habitualmente na cultura do arroz, mas também tem aplicação nas 

culturas da vinha, olival, milho e hortícolas. No outro ponto de água, para além do 

molinato foi detectada, também, terbutilazina. Os valores obtidos nos dois pontos 

amostrados ultrapassaram o valor estabelecido por lei para consumo humano de 

águas subterrâneas de 0,1 µg.l-1. 

FÁCIES HIDROGEOQUÍMICAS DO SAGB 

A Figura 5.4.9 mostra a projecção das fácies hidrogeoquímicas segundo o 

diagrama de Piper, enquanto que a Figura 5.4.10 mostra a projecção das áreas de 

influência dos fácies hidrogeoquímicos determinadas a partir da campanha de 

amostragem (31 amostras) realizada no SAGB por Duque (2005). 
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Figura 5.4.9 – Projecção das 31 amostras no diagrama de Piper. In (Duque, 2005) 
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Figura 5.4.10 – Projecção das áreas de influência da fácies hidrogeoquímicas. In Duque (2005) 
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A fácies predominante corresponde à Bicarbonatada Calco-Magnesiana com 74% 

do total das amostras. Seguidamente, ocorre a fácies Bicarbonatada Cálcica, com 

13% do total das amostras. Os fácies com menor representação são os 

Bicarbonatado Magnesiano-Cálcico, com 7% do total das amostras, e os 

Bicarbonatado Calco-Sódico e Bicarbonatado Magnesiano, com 3% cada. 

Em termos de distribuição, a fácies Bicarbonatada Calco-Magnesiana está bem 

distribuída em toda a área do SAGB, reflectindo, de certo modo, a libertação de 

iões de cálcio e magnésio por dissolução da rocha mãe, para as águas 

subterrâneas. A fácies Bicarbonatada Cálcica parece estar relacionada com as 

zonas de descarga do sistema ocorrendo tanto no vale do Guadiana, como no vale 

da ribeira de Pizões e na parte norte de Ferreira do Alentejo, nas proximidades da 

descarga para a cobertura sedimentar Terciária. A fácies Bicarbonatada Calco-

Sódica aparenta relação com as proximidades da bacia sedimentar, eventualmente 

com alguma tendência marinha da mesma. Por fim, as fácies Bicarbonatado 

Magnesiano-Cálcico e Bicarbonatado Magnesiano concentram-se apenas na zona 

central do SAGB. 

Relativamente à mineralização, verifica-se que se tratam de águas bastante 

mineralizadas salientando-se, no entanto, as amostras próximas de Ferreira do 

Alentejo que certamente denotam a “paleoinfluência” residual da bacia sedimentar, 

nomeadamente da sua competente marinha. 

APTIDÃO DA ÁGUA DO SAGB PARA A REGA 

Os resultados obtidos por Duque (2005) a partir das 31 amostras de água 

analisadas, permitiu verificar que 19 amostras (61%) apresentam-se na classe 

C2S1, ou seja, correspondem a perigo médio de salinização e baixo perigo de 

alcalinização. Por sua vez, as restantes 12 amostras (39%) situam-se na classe 

C3S1, equivalendo a perigo alto de salinização e perigo baixo de alcalinização 

(Figura 5.4.11). 
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Figura 5.4.11 – Projecção das amostras para classificação da qualidade da água para a rega de 

acordo com os critérios do USSLS. In Duque (2005) 

RELAÇÕES DA ÁGUA DO SAGB COM ÁGUA SUPERFICIAL 

Com o intuito de verificar quais as concentrações de nitrato, amónio e sulfato das 

águas descarregadas nas linhas de água do SAGB, Duque (2005) realizou uma 

campanha dupla de amostragem de águas superficiais.  

A campanha dupla incluiu duas fases de amostragem: uma no final das chuvas, 

com 69 amostras (quando os níveis estavam no seu máximo e o SAGB 

descarregava abundantemente para as linhas de águas superficiais – na segunda 

semana de Maio de 2004; outra na fase final do Verão com 19 amostras (quando 

quase todas as linhas de água estavam secas e apenas as permanentes 

persistiam). 

Relativamente aos nitratos, verificou-se que, em situação de águas altas, as águas 

superficiais estão, quanto à média e mediana, relativamente equilibradas com os 

valores obtidos na situação de águas baixas. 
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A Figura 5.4.12 mostra os digramas de caixa-de-bigodes para os nitratos referidos 

relativamente às duas campanhas – águas altas (AA) e águas baixas (AB). 
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Figura 5.4.12 – Diagramas de caixa-de-bigodes para o nitrato das campanhas de águas 

superficiais 

5.4.8. ASPECTOS GERAIS DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E 
VALBOM 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um dos aspectos relevantes da caracterização da qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos na zona dos blocos de Rega de Ferreira e Valbom é a existência de 

poucos dados que permitam a concretização de um estudo aprofundado 

relativamente à componente qualitativa dos sistemas que ocorrem, estando os 

dados distribuídos de forma deficiente, quer espacial quer temporalmente. 

Perante esta dificuldade realizou-se a caracterização da qualidade da água com 

base em 17 análises, reunindo informação disponível a partir de Duque (1997), 

ERHSA (2001) e Duque (2005). Das 17 análises consideradas, 4 estão fora da área 

afecta aos Blocos de Rega, mas a sua escolha foi intencional uma vez que 

correspondem a zonas de descarga aquífera da área dos Blocos de Rega. O 

intervalo de amostragem contempla dados desde 1999 a 2005. Na Figura 5.4.13 

encontram-se projectados os pontos de água onde foram realizadas análises. 

A caracterização da qualidade da água subterrânea foi mais uma vez realizada 

considerando o uso para consumo humano. 
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Figura 5.4.13 – Localização dos pontos de água onde foram colhidas as águas para realização 

de análises físico-químicas 
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A caracterização efectuada integrou, ainda, informação sobre a evolução da 

concentração do ião nitrato, resultante da monitorização da qualidade da água 

levada a cabo pela CCDR Alentejo em 5 piezómetros específicos para o efeito. 

Salienta-se a este respeito que os dados disponíveis respeitam apenas ao SAGB.  

CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

No Quadro 5.4.19 apresentam-se os resultados obtidos nas amostras de água 

colhidas nos pontos de água inventariados bem como a classificação da qualidade 

da água para consumo humano e no Quadro 5.4.20 apresentam-se as estatísticas 

correspondentes a esse conjunto de análises. 

Quadro 5.4-19 – Resumo das características hidroquímicas dos pontos de água na área de 

estudo e classificação da qualidade da água para o consumo humano (Decreto-Lei nº 236/98) 

 < VMR 

 > VMR e < VMA 

 > VMA 

 

Data Nº 
Tipo de 

origem 
pH CE Cl- SO42- NO3

- NO2
- Ca2+ Na+ K+ Mg2+ Sistema aquífero 

   6,5-8,5 400 25 25 25 - 100 20 10 30  

   9,5 - - 250 50 0,1 - 150 12 50  

01-08-1995 509U027 Furo 7,76 511 19,5 32,4 28,1 0,5 31,2 26,6 0,19 34,263 SAGB 

01-08-1995 509U028 Poço 7,7 905 44,8 62,3 21,7 0 92,8 56,2 0,78 37,179 SAGB 

01-08-1995 509U200 Furo 7,18 1371 171,7 84 138,4 0 86,8 45,8 0,65 84,321 SAGB 

01-08-1995 509U203 Furo 7,56 1194 162,2 74,6 38,7 0 108,8 69,6 0,41 48,114 SAGB 

01-08-1995 509U030 Furo 7,5 1058 119,8 68,8 35,5 0 45,2 81,3 3,26 62,451 SAGB 

06-10-1997 509U158 Furo 7,7 776 54 62 35,1 <0.003 90 93,75 9,5 38 SAGB 

06-10-1997 509U159 Poço 8 1587 154 93 30 0,005 90,25 120,5 0,34 46,5 SAGB 

07-10-1997 509U063 Poço 8,1 920 74 69 67,5 0,011 80,75 94,5 0,56 24,25 SAPPRIMZOM 

07-10-1997 509U041 Poço 7,6 7649 2941 48 4,25 0,011 448 594 2,05 166,5 SABS 

07-10-1997 509U175 Poço 8,2 2706 436 134 47,6 0,014 72,75 250,5 0,55 62 SABS 

07-10-1997 509U166 Poço 8,2 2598 320 82 118,2 0,06 90 214,5 0,32 45,25 SAGB 

07-10-1997 509U170 Poço 8 1732 70 146 92 0,13 100,75 91 0,13 42,5 SAGB 

15-09-1998 520U037 Poço 7,64 1336 134,09 84,15 48,36 <0.014 39,28 85,5 0,65 77,27 SAPPRMZSP 

12-07-1999 508U003 Poço 7,6 2980 1086,9 53,23 57,91 <0.014 155,28 231,61 0,54 155,28 SABS 

20-07-1999 508U034 Furo 7,12 2270 913,05 41,86 46,78 0,008 127,45 139,24 0,62 69,01 SABS 

06-08-2004 915 Furo 7,1 1280 124 97 127 - 154 73 0,4 53 SAGB 

06-08-2004 751 Furo 7,34 1090 128 73 51 - 94 98 14 37 SAGB 

Fonte: (Duque, 2005) 

NOTA: Todos os parâmetros apresentam unidades em mg/l excepto a Condutividade Eléctrica (CE) cuja unidade é 

µS/cm 
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Quadro 5.4-20 – Estatísticas das análises identificadas na área de estudo  

Parâmetros Media Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil 
Desvio 

Padrão 

pH 7,7 7,6 7,1 8,2 7,5 8,0 0,35 

CE 1 880,2 1 336,0 511,0 7 649,0 1 058,0 2 270,0 1 650,75 

Cl 409,0 134,1 19,5  2 941,0 74,0 320,0 719,05 

SO4
2- 76,8 73,0 32,4 146,0 62,0 84,2 29,60 

NO3
- 58,1 47,6 4,3 138,4 35,1 67,5 38,53 

NO2
- 0,05 0,011 0,0 0,5 0,0 0,014 0,13 

Ca2+ 112,2 90,3 31,2 448,0 80,8 108,8 93,03 

Na+ 139,2 93,8 26,6 594,0 73,0 139,2 133,61 

K+ 2,1 0,6 0,1 14,0 0,4 0,8 3,81 

Mg2+ 63,7 48,1 24,3 166,5 38,0 69,0 31,0 

NOTA: Todos os parâmetros apresentam unidades em mg/l excepto a Condutividade Eléctrica (CE) 

cuja unidade é µS/cm 

Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte: 

- Os resultados do pH denotam uma certa tendência alcalina das águas com 

valores sempre superiores a 7, com a mediana em 7,6. Existem águas que 

atingem 8,2 implicando em meios naturais a ausência de CO2 dissolvido 

- Os resultados de condutividade eléctrica obtidos demonstram o elevado 

estado de mineralização que as águas apresentam. o valor mínimo é de 511 

µS/cm enquanto que o máximo atinge 7649 µS/cm. Os valores máximos 

estão associados às formações sedimentares da Bacia do Sado. Duque 

(2005) defende que os elevados valores de condutividade e de cloretos no 

SAGB advêm da paleoinfluência da antiga bacia, conferindo às águas uma 

mineralização que resulta da lavagem dos sais. 

- O cloreto apresenta uma mediana da ordem dos 134 mg/l, atingindo uma 

valor máximo quase de 3 g/l. Para quase todas as amostras o cloreto está 

acima do VMA. Estes valores são marcadamente registos da influência do 

mar que ocupava antigamente esta região. Actualmente estes valores 

identificam-se com bastante nitidez nas imediações do contacto da bacia 

sedimentar com as rochas ígneas paleozóicas;  

- Os teores de sulfato encontram-se abaixo do VMA para todas as amostras. 

O valor mediano é de 73 mg/l. A sua variação pode estar associada a 

contaminação de origem agrícola ou contaminação pontual antrópica 

(fossas, descargas de efluentes, estrumes, ETAR, etc.). 

- A mediana do nitrato ronda os 47 mg/l, próximo dos 50 mg/l que 

correspondem aos VMA. Note-se que o valor médio correspondente está 

acima do VMA. Este parâmetro ocorre no meio natural com valores abaixo 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 134 

 

dos 10 mg/l. Em meios onde as actividades agrícolas sobressaem, verifica-

se um aumento significativo das concentrações de nitrato. A Figura 5.4.16 

mostra a evolução da tendência das concentrações de nitratos em 5 pontos 

de observação pertencentes à rede de monitorização de nitratos da CCRA-

Alentejo (509/17, 509/193, 509/198, 509/214 e 509/220). De entre os valores 

analisados nos pontos de medição da rede da CCDR-A (48 valores), só uma 

medição se encontra abaixo do VMR (25 mg/l). Entre o VMR e o VMA 

encontram-se 16 medições. Acima do VMR encontram-se 31 medições. 

Para além disso os pontos de observação 509/214 e 509/220 apresentaram 

teores de nitrato sempre acima de 120 mg/l. A ocorrência destas 

concentrações está associada tanto a utilizações de agricultura de sequeiro 

como de regadio, em resultado da utilização e aplicação de fertilizantes 

azotados (ureias, nitroamoniacais, etc.). Normalmente os picos de 

concentração ocorrem após a aplicação azotada no solo, e 

fundamentalmente quando ocorrem as primeiras chuvadas do final do 

Outono. Segundo Alpendre (2001), por vezes as concentrações de nitrato 

existente no solo, da região de Beja, são superiores às que são 

posteriormente aplicadas durante a lavoura. Estes factos conduzem e 

propiciam a contaminação dos aquíferos superficiais da região de Beja. Para 

além disso os seus solos são habitualmente extremamente argilosos, os 

quais desenvolvem fendas de retracção largas e profundas. Como refere 

Duque (2005), durante as primeiras chuvadas o nitrato não mineralizado é 

mobilizado e transportado directamente por essas fendas (macroporos), por 

fluxo de “by-pass”, atingindo as águas do aquífero imediatamente. As 

condições de oxigenação proporcionadas por essa densa malha de fendas 

permitem aos nitratos formados a partir do amónio remobilizar-se e migrar 

para a zona saturada (Duque 2005). 
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Figura 5.4.14 – Evolução das concentrações de nitratos segundo 5 pontos de observação da 

rede de monitorização da CCDR-A 

- Quanto aos nitritos, não se verificam problemas relativamente a este 

parâmetro. 

- No que respeita ao cálcio, grande parte das amostras encontram-se abaixo 

do VMR, situando-se o valor mediano próximo dos 90 mg/l. Apesar de as 

concentrações de cálcio estarem abaixo do VMR, do ponto de vista 

hidrogeoquímico essas mesmas concentrações são elevadas. 

- O sódio está abaixo do VMA para todas as amostras de água, sendo a sua 

mediana da ordem dos 94 mg/l. 

- Quanto ao potássio, do conjunto das 17 amostras analisadas apenas uma 

excede o VMA. As restantes apresentam valores normais para as águas 

subterrâneas da região. 

0

50

100

150

200

250

A
go

-0
0

N
ov

-0
0

F
ev

-0
1

M
ai

-0
1

A
go

-0
1

N
ov

-0
1

F
ev

-0
2

M
ai

-0
2

A
go

-0
2

N
ov

-0
2

F
ev

-0
3

M
ai

-0
3

A
go

-0
3

N
ov

-0
3

F
ev

-0
4

M
ai

-0
4

A
go

-0
4

N
ov

-0
4

F
ev

-0
5

M
ai

-0
5

A
go

-0
5

N
ov

-0
5

F
ev

-0
6

M
ai

-0
6

N
it
ra
to
 (
m
g
/l
)

509/17 509/193 509/198 509/214 509/220



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 136 

 

- No que respeita ao magnésio, verifica-se que mais de 50% das amostras se 

encontram acima do VMA, estando apenas uma abaixo do VMR. A amostra 

que apresenta a concentração mais baixa localiza-se nas formações do 

SAPPRIMZOM.  

FÁCIES HIDROGEOQUÍMICAS 

O Quadro 5.4-21 mostra a classificação dos fácies hidrogeoquímicos obtidos nas 17 

análises efectuadas e enquadra-a relativamente ao seu posicionamento face aos 

blocos de rega (exterior, zonas de exclusão ou sub-blocos). 

Quadro 5.4-21– Classificação dos fácies hidrogeoquímicos 

Nº Tipo Fácies 
Enquadramento face 

ao Projecto 

520U037 Poço Bicarbonatada Magnesiana Figueirinha 

509U027 Furo Bicarbonatada Magnesiana Zona de exclusão 

509U028 Poço Bicarbonatada Cálcica Zona de exclusão 

509U203 Furo Bicarbonatada Cálcica Zona de exclusão 

509U200 Furo Bicarbonatada-Cloretada Magnesiana Zona de exclusão 

509U030 Furo Bicarbonatada Magnesiana-Sódica Ferreira Oeste 

 Furo Bicarbonatada Calco-Sódica Ferreira Oeste 

509U170 Poço Bicarbonatada Calco-Sódica Ferreira Este 

751 Furo Bicarbonatada Calco-Sódica Ferreira Este 

509U159 Poço Cloretada-Bicarbonatada Sódica Ferreira Oeste 

509U063 Poço Bicarbonatada Sódica Exterior 

509U041 Poço Cloretada Sódico-Cálcica Exterior 

509U175 Poço Cloretada Sódica Ferreira Oeste 

509U166 Poço Cloretada Sódica Ferreira Oeste 

508U003 Poço Cloretada Magneso-Sódica Exterior 

508U034 Furo Cloretada Calco-Sódica Exterior 

915 Furo Bicarbonatada Cálcica Ferreira Oeste 

Verifica-se uma grande heterogeneidade relativamente aos fácies 

hidrogroquímicos, embora predominem os fácies Bicarbonatado Calco-Sódico e 

Bicarbonatado Cálcico com 3 amostras cada. Com 2 amostras aparecem os 

Cloretados Sódicos e Bicarbonatados Magnesianos. Os restantes surgem uma 

única vez. 
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ÍNDICES DE SATURAÇÃO 

A determinação dos índices de saturação relativos às diferentes fases minerais 

permite avaliar os estados de equilíbrio termodinâmico da solução. 

Contudo, para efectuar esse cálculo é necessário fazer uma distribuição prévia dos 

componentes analisados pelas várias espécies dissolvidas (iões livres, pares de 

iões complexos). Esta tarefa é designada por especiação (Nordstrom & Muñoz, 

1986), tendo esta sido realizada aplicando o programa de modelação 

hidrogeoquímica PHREEQC de Parkhurst & Appelo (1999). 

O facto de as grandezas consideradas nos cálculos dos índices de saturação serem 

afectadas por imprecisões analíticas e de natureza termodinâmica levou a que 

Langmuir (1971): in Langmuir (1997), propusesse o intervalo do log IS 

compreendido entre [-0,1; 0,1] como aquele onde o mineral de calcite estaria em 

equilíbrio com a solução. Acima de 0,1 a água estaria sobressaturada e 

subsaturada para valores inferiores a –0,1. Este intervalo tem sido aceite para 

grande parte dos restantes minerais.  

No Quadro 5.4-22 apresentam-se os resultados obtidos para o estado de equilíbrio 

das águas, relativamente a diversas fases sólidas, das 17 amostras analisadas na 

área de estudo. Este quadro apresenta apenas os resultados onde ocorreram 

diferenças para o estado de equilíbrio em relação a cada fase sólida. 

As águas apresentam uma tendência forte para a sobresaturação em calcite e 

dolomite, mostrando a evidência da tendência incrustante destas águas, as quais, 

na grande maioria, se situam no limite acima de 0,1. Há duas amostras que estão 

em equilíbrio com a calcite e dolomite. 
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Quadro 5.4-22 – Equilíbrio das águas relativamente às fases sólidas da calcite e da dolomite: ���� 

- Sobressaturada; ���� - Subsaturada; ���� - Equilíbrio 

N Calcite Dolomite 

509U027 � � 

509U028 � � 

509U200 � � 

509U203 � � 

509U030 � � 

509U158 � � 

509U159 � � 

509U063 � � 

509U041 � � 

509U175 � � 

509U166 � � 

509U170 � � 

520U037 � � 

508U003 � � 

508U034 � � 

915 � � 

751 � � 

APTIDÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA A REGA 

Uma medida para estimar a capacidade de troca catiónica de uma água pode ser 

realizada com a Taxa de Absorção de Sódio (TAS) segundo a relação (Richards et 

al., 1954): 

++

+

+
=

22 MgCa

Na

mm

m
TAS  

na qual m corresponde à concentração em mmol/l das espécies equacionadas. A 

partir da projecção do gráfico definido segundo os critérios do United States Salinity 

Laboratory Staff (USSLS), que relaciona a TAS com a condutividade eléctrica, é 

possível avaliar a qualidade da água subterrânea destinada à rega, em termos de 

grau de risco para os solos relativamente à salinização e alcalinização.  

Perante os resultados obtidos a partir das 17 amostras de água analisadas, e 

listadas no Quadro 5.4.23 foi possível verificar que 9 amostras (53%) apresentam-

se na classe C3S1, ou seja, correspondem a: perigo alto de salinização e perigo 

baixo de alcalinização.  

Por sua vez, 3 amostras (17%) situam-se na classe C2S1, equivalendo a perigo 

médio de salinização e perigo baixo de alcalinização. Existe uma amostra (exterior 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 139 

 

ao Bloco de Rega de Ferreira e Valbom), que está enquadrada na classe C4S4 

perigo muito alto de salinização e alcalinização dos solos. A Figura 5.4.17 projecta 

as classes USSLS na área de estudo. 

Quadro 5.4-23 – Quantificação e classificação da aptidão das águas subterrâneas para a rega 

de acordo com os critérios USSLS 

Nº  Tipo 
Classificação 

USSLS 
Enquadramento face ao Projecto 

509U027 Furo C3S1 Zona de exclusão 

509U028 Poço C3S1 Zona de exclusão 

509U200 Furo C3S1 Zona de exclusão 

509U203 Furo C3S1 Zona de exclusão 

509U030 Furo C3S1 Ferreira Oeste 

509U158 Furo C3S1 Ferreira Oeste 

509U159 Poço C3S1 Ferreira Oeste 

509U063 Poço C3S1 Exterior 

509U041 Poço C4S4 Exterior 

509U175 Poço C4S3 Ferreira Oeste 

509U166 Poço C4S3 Ferreira Oeste 

509U170 Poço C3S1 Ferreira Este 

520U037 Poço C2S1 Figueirinha 

508U003 Poço C4S2 Exterior 

508U034 Furo C4S1 Exterior 

915 Furo C2S1 Ferreira Oeste 

751 Furo C2S1 Ferreira Este 

Síntese  Classe C2S1 – 3 pontos de água  

  Classe C3S1 – 9 pontos de água 

  Classe C4S1 – 1 ponto de água 

  Classe C4S2 – 1 ponto de água 

  Classe C4S3 – 2 pontos de água 

  Classe C4S4 – 1 ponto de água  
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Figura 5.4.15 – Projecção das classes de risco de salinização e alcalinização segundo os 

critérios da USSLS. 
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PESTICIDAS 

Com o intuito de verificar o estado das águas subterrâneas, relativamente à 

presença, ou não, de pesticidas, Duque (2005) realizou no início de Setembro de 

2003, uma campanha de amostragem na região de Serpa, Beja e Ferreira do 

Alentejo.  

Neste estudo 93% dos pontos de água amostrados naquela região não 

apresentaram concentrações detectáveis de pesticidas. 

Os pontos que intersectam os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom estão descritos 

no Quadro 5.4-24, correspondendo apenas a 2 pontos de água. No Quadro 5.4-25 

listam-se as substâncias activas analisadas. 

Quadro 5.4-24 – Listagem dos pontos de amostragem para pesticidas 

N.º Local Concelho Tipo 

Tipo de ocupação do solo 

Regadio(R) 

Sequeiro (S) 

17 Herdade do Pinheiro FA Furo R - Vinha 

18 Horta do Porto Torrão FA Furo R - Hortícolas/Pomar/Vinha 

Os resultados obtidos mostraram que para o ponto de água da Horta do Porto 

Torrão (Ferreira do Alentejo), que corresponde a um local onde existe pomar e 

vinha, foi detectada a concentração de 656 ng/l de molinato e 72 ng/l de 

terbutilazina. O primeiro valor correspondente ao molinato está acima do valor de 

referência do VMA (0,1 µg.L-1). Por sua vez, a terbutilazina está abaixo deste.   

Quadro 5.4-25 – Listagem do tipo de pesticidas determinados 

Substância activa Tipo 
Limite de detecção 

ng.l-1 

3,4-dicloroanilina Herbicida - Degradado do bromacilo e do diurão > 10  

Endossulfão I Insecticida > 4 

Atrazina Herbicida > 5 

Terbutilazina Herbicida > 17 

Desetilatrazina Herbicida – Degradado da atrazina > 10 

Molinato Herbicida > 8 

Propanil Herbicida > 8 

Metolacloro Herbicida > 8 

Simazina Herbicida > 5 

Alacloro Herbicida > 14 

Etilparatião Insecticida > 6 

Endossulfão II Insecticida > 3 

Lindano Insecticida > 6 

Clorfenvinfos (E+Z) Insecticida > 4 

FOCOS DE POLUIÇÃO PONTUAL 
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Com base na informação cedida pela CCDR-Alentejo, relativamente ao inventário 

de focos de contaminação pontual existentes na área dos blocos de rega, existem 3 

locais identificados, designadamente uma bovinicultura, uma suinicultura e uma 

urbana-ETAR (Figura 5.4.18). 

As características de cada um destes focos de contaminação são as seguintes: 

1. BOVINICULTURA (localizada na área exclusiva da Alternativa 1) 

� Monte Novo da Horta 

� Fossa estanque 

� 580 efectivos 

� Equivalência em habitantes – 2 591 

� Carga orgânica – 155,46 kg/dia 

2. SUÍNICULTURA (localizada na área comum às Alternativas 1 e 2) 

� Cardim 

� Fossa estanque 

� 60 efectivos 

� Equivalência em habitantes – 1 500 

� Carga orgânica – 90 kg/dia 

3. URBANA – ETAR DE FERREIRA DO ALENTEJO (localizada na área comum 

às Alternativas 1 e 2) 

� Lamas activadas 

� Equivalência em habitantes – 3 594 

� Carga orgânica – 66,104 kg/dia 

� Descarga na ribeira do Vale de Ouro 
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Figura 5.4.16 – Localização dos focos de contaminação na área dos Blocos de Rega de Ferreira 

e Valbom  
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FOCOS DE POLUIÇÃO DIFUSA 

Na área de estudo o principal foco de contaminação difusa para as águas 

subterrâneas corresponde às actividades agrícolas que se desenvolvem um pouco 

por todo o lado. A agricultura, em particular devido à aplicação de fitofármacos e 

fertilizantes nas culturas regadas e de sequeiro, têm contribuído para o gradual 

aumento dos problemas de qualidade das águas subterrâneas em toda a região, 

nomeadamente o aumento das concentrações de nitrato. 

5.4.9. VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM 

A vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição não é uma característica que 

se possa medir no terreno. Segundo Ribeiro (2005), na raiz da sua definição está a 

percepção de que determinadas áreas são mais susceptíveis à contaminação do 

que outras, tomando em conta o grau de eficácia dos processos de atenuação 

natural, que variam por vezes drasticamente de um local para outro, e a 

constituição litológica das formações onde ocorre ou poderá vir a ocorrer um 

fenómeno de poluição. 

Segundo Lobo-Ferreira & Cabral (1991) entende-se por vulnerabilidade à poluição 

das águas subterrâneas “a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a 

uma carga poluente, a qual é função apenas das características intrínsecas do 

aquífero”. Para Ribeiro (2005) a vulnerabilidade pode ser definida como o grau da 

potencial susceptibilidade da água subterrânea a uma fonte de poluição tópica ou 

difusa. 

O método DRASTIC foi aplicado pela primeira vez em Portugal à escala nacional 

por Lobo-Ferreira & Oliveira (1993) tendo-se seguido por outros trabalhos de 

cartografia automática da vulnerabilidade de aquíferos (LNEC, 1997). Em princípio 

a sua avaliação deverá ser só função de factores intrínsecos do sistema tais como 

as propriedades geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas e geomorfológicas e não 

das características de um poluente determinado. Esta definição decorre ademais da 

necessidade de preservar uma análise comparativa coerente entre casos de estudo 

independentes do tipo de poluição. Há 2 tipos de vulnerabilidade: a intrínseca e a 

específica. 

Segundo Ribeiro (2005), entende-se por vulnerabilidade intrínseca aquela que toma 

em conta unicamente as características geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas 

do meio, sendo, por isso, independente do tipo de poluente gerado pelas 

actividades antropogénicas. Os métodos de vulnerabilidade específica deverão ser 

utilizados sempre que se consideram, também, as propriedades de um poluente 

específico e as suas relações com as componentes de vulnerabilidade intrínseca. 

Quanto ao risco, este pode ser definido como sendo a probabilidade que 

determinado cenário de contaminação ocorra acima de valores limites pré-

estabelecidos, tomando em conta a vulnerabilidade da área estudada. 
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A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas por fertilizantes e 

pesticidas, no Bloco de Rega de Ferreira e Valbom foi realizada a partir da 

determinação do índice DRASTIC padrão e do índice DRASTIC pesticidas. 

Muito embora mais recentemente tenha sido desenvolvido um novo índice de 

vulnerabilidade específico que ficou conhecido com o nome Índice de 

Susceptibilidade, o qual consiste numa modificação do índice de vulnerabilidade 

intrínseco DRASTIC a que foi  adicionado um novo parâmetro LU (Land Use), o 

facto de não ser de utilização comum determinou que não fosse adoptado no 

presente estudo. 

ÍNDICE DRASTIC (PADRÃO E PESTICIDAS) 

O índice DRASTIC, definido por Aller et al., (1987) para a US Environmental 

Protection Agency (EPA), tem como objectivo avaliar a qualidade das águas 

subterrâneas e o seu potencial de poluição através do enquadramento 

hidrogeológico. Para estimar os índices DRASTIC pressupõe-se que um 

contaminante é introduzido à superfície e que este se infiltra juntamente com a 

água e que se move à mesma velocidade que esta. 

O índice DRASTIC é baseado em 7 parâmetros hidrogeológicos, cujas iniciais 

formam a sigla: 

� D (Depth to Water) – profundidade da zona não saturada; 

� R (Net Recharge) – recarga do aquífero; 

� A (Aquifer Media) – Material que constitui o aquífero; 

� S (Soil Media) – Tipo de solo; 

� T (Topography) – Topografia; 

� I (Impact of the Vadose Zone Media) – Impacto da zona não saturada; 

� C (Conductivity Hydraulic of the Aquifer) – Condutividade hidráulica. 

Cada parâmetro é subdividido em intervalos de valores ou em tipologias 

significativas os quais são classificados entre 1 e 10 consoante o seu impacto 

relativamente ao potencial de poluição. 

O índice final é obtido pela soma ponderada das várias pontuações obtidas. Os 

ponderadores utilizados, que podem tomar os valores de 1 a 5, foram determinados 

com base num painel Delphi de especialistas de origem norte-americana, cuja 

decisão se baseou na importância relativa atribuída a cada um dos 7 parâmetros 

(Quadro 5.4-26). 
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Quadro 5.4-26 – Parâmetros e respectivos ponderadores DRASTIC 

Parâmetros D R A S T I C 

Ponderadores Padrão 5 4 3 2 1 5 3 

Ponderadores Pesticidas 5 4 3 5 3 4 2 

Os valores do índice DRASTIC variam entre 23 e 226 e são distribuídos por 9 

classes fazendo-se corresponder a cada classe uma determinada cor. Quanto 

maior o índice atribuído a uma certa área, maior é sua vulnerabilidade à 

contaminação. 

A área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom está sobreposta a um conjunto de 

sistemas aquíferos distintos mas que têm uma particularidade semelhante que é a 

sua grande superficialidade, designadamente nas areias da Bacia do Sado, nos 

gabros e peridotitos do SAGB, nos basaltos e dibases do SAPPRIMZOM e nos 

xistos do SAPPRMZSP (aqui pode ser admitida uma maior profundidade do 

sistema). Outra das características comuns a estes aquíferos é o facto de a sua 

recarga provir da precipitação.  

Seguidamente procede-se à classificação da área dos blocos de rega em estudo do 

ponto de vista dos índices DRASTIC, tendo esta classificação sido realizada em 

função dos conhecimentos estruturais e hidrogeológicos que foram descritos 

anteriormente na caracterização hidrogeológica regional e local.  

O Quadro 5.4.27 mostra as variações das pontuações atribuídas a cada parâmetro 

ponderador.  
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Quadro 5.4-27 – Características dos parâmetros que integram o cálculo do DRASTIC para a 

área de estudo 

Parâmetro Peso Classes utilizadas 
Índice 

DRASTIC 

D Profundidade do 

nível freático 

5 <1,5 

(1,5 - 4,6 m) 

10 

9 

R – Recarga do 

aquífero 

4 SAPPRMZSP (< 51 l/ano) 

SAPPRIMZOM (51-102l/ano) 

SAGB (51-102 l/ano) 

SABS (102-178 l/ano) 

1 

3 

3 

6 

A – Material do 

aquífero 

3 Xistos e grauvaques 

Gabros e peridotitos alterados 

Basaltos e dibases 

Arenitos, areias, argilitos 

2 

4 

3 

6 

S – Tipo de solo 2 Argila agregada/ ou extensível 

Areia 

Franco 

9 

7 

5 

T – Topografia 1 2 a 6% 9 

I – Impacto na zona 

não saturada 

5 Argila/silte 

Xisto argiloso, argilito 

Arenitos, argilitos, areia e balastro 

Basalto 

4 

3 

6 

3 

C - Condutividade 

hidráulica 

3 SAPPRMZSP+ SAPPRIMZOM+ SAGB (0-4,1 m/d) 

SABS (4,1-12,2) 

1 

2 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a área de estudo os índices 

variaram entre 66 e 157.  

O Desenho 5, que consta do Anexo II, mostra a projecção dos, cerca de 1700, 

polígonos dos índices DRASTIC-Padrão para a área de estudo. Neste desenho 

verifica-se que a importância do tipo de sistema aquífero é determinante para os 

resultados finais do índice. Os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom apresentam 

Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão média de 123, o que segundo a classificação de 

Lobo-Ferreira & Oliveira (1993), é considerado de Vulnerabilidade Intermédia. 

Ainda segundo esta classificação, e em termos médios, o SAGB, SAPPRMZSP e o 

SAPPRIMZOM apresentam Vulnerabilidade baixa e o SABS apresenta 

Vulnerabilidade Intermédia. 

Para os vários sub-blocos de rega a Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão obtida pode 

definir-se, em termos médios, da seguinte forma: 

� Valbom - Vulnerabilidade Baixa 

� Figueirinha - Vulnerabilidade Baixa 

� Ferreira Oeste - Vulnerabilidade Intermédia 
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� Ferreira Este - Vulnerabilidade Baixa a Intermédia 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a área de estudo os índices 

variaram entre 94 e 197. 

O Desenho 6, que consta do Anexo II, mostra a projecção dos, cerca de 1700, 

polígonos dos índices DRASTIC-Pesticidas para a área de estudo. À semelhança 

do que foi verificado com os resultados da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão, 

também para o Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas é evidente também a 

importância que o tipo de sistema aquífero tem para os resultados finais do índice. 

O Bloco de Rega de Ferreira e Valbom apresenta Vulnerabilidade DRASTIC-

Pesticidas média de 154, o que segundo a classificação de Lobo-Ferreira & Oliveira 

(1993), é considerado de Vulnerabilidade Intermédia. 

Ainda segundo esta classificação, e em termos médios, o SAGB, SAPPRMZSP e o 

SAPPRIMZOM apresentam Vulnerabilidade intermédia; o SABS apresenta 

Vulnerabilidade elevada a muito elevada. 

Para os vários sub-blocos de rega a Vulnerabilidade DRASTIC- Pesticidas obtida 

pode definir-se, em termos médios, da seguinte forma: 

� Valbom - Vulnerabilidade Intermédia 

� Figueirinha - Vulnerabilidade Intermédia 

� Ferreira Oeste - Vulnerabilidade Intermédia a Elevada 

� Ferreira Este - Vulnerabilidade Intermédia 

CONDICIONANTES HIDROGEOLÓGICOS 

As condicionantes hidrogeológicas referem-se a um conjunto de situações e 

diplomas legais que estão ou poderão vir a estar implementadas na área dos 

Blocos de Rega de Ferreira e Valbom que podem condicionar o uso do solo. 

Neste domínio identificaram-se duas eventuais condicionantes, referindo-se a 

primeira ao limite da Zona Vulnerável de Beja e a segunda, às 6 captações públicas 

pertencentes ao município de Ferreira do Alentejo. 

Zona Vulnerável de Beja (ZVB) 

A Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à 

protecção das águas contra a poluição causada por Nitratos de Origem Agrícola foi 

transposta para a legislação portuguesa, pelo Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 

Setembro, o qual foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março. 
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O principal objectivo desta directiva é o de reduzir a poluição das águas causada ou 

induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação da referida 

poluição, com o fim de proteger a saúde humana, os recursos vivos, os sistemas 

aquáticos e salvaguardar outras utilizações legítimas da água. 

Assim as entidades competentes que tem a seu encargo o domínio hídrico têm por 

obrigação o seguinte: 

� Controlar a concentração de nitratos nas águas doces superficiais e nas 

águas subterrâneas, bem como, analisar o estado de eutrofização das águas 

doces superficiais, estuarinas, costeiras e marinhas.  

� Identificar as águas poluídas e as susceptíveis de o serem, em conformidade 

com os critérios do Anexo I do Decreto-Lei n.º 235/97, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 68/99, e designar as Zonas Vulneráveis. A lista das Zonas Vulneráveis 

deve ser revista, pelo menos, de 4 em 4 anos;  

� Elaborar Programas de Acção para as Zonas Vulneráveis. O prazo para a 

elaboração dos referidos programas é de 2 anos a contar da designação 

inicial, e de 1 ano a partir de cada nova designação. O prazo de execução é 

de 4 anos a contar da respectiva elaboração;  

� Elaborar um código ou códigos de boas práticas agrícolas a aplicar 

voluntariamente pelos agricultores e obrigatoriamente no âmbito dos 

Programas de Acção, bem como, programas de formação e informação dos 

agricultores, para promover a aplicação do(s) código(s) de boas práticas 

agrícolas.  

� Controlar a eficácia de aplicação dos Programas de Acção para as Zonas 

Vulneráveis. 

Foram assim definidas as Zonas Vulneráveis, que correspondem a áreas que 

drenam para as águas poluídas ou susceptíveis de serem poluídas por nitratos e 

onde se praticam actividades agrícolas que possam contribuir para a poluição das 

mesmas. 

Na identificação das águas poluídas por nitratos, os legisladores entenderam que 

deveria ser aplicado, entre outros, o seguinte critério que afecta directamente os 

recursos hidrogeológicos - as águas subterrâneas que contenham ou possam 

conter mais do que 50 mg/l de nitratos (critério b). 

Na aplicação dos critérios, no qual se inclui aquele que está mais ligado à 

componente hidrogeológica, deverá igualmente atender-se ao seguinte: 

� Às características físicas e ambientais das águas e dos solos. 
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� Aos conhecimentos disponíveis quanto ao comportamento dos compostos de 

azoto no ambiente (águas e solos). 

� Aos conhecimentos disponíveis acerca do impacto das acções empreendidas 

no âmbito da aplicação dos Programas de Acção.  

A aplicação destes critérios conduziu à identificação das Zonas Vulneráveis 

publicadas na Portaria n.º 1100/2004, de 3 de Setembro e na Portaria n.º 833/2005, 

de 16 de Setembro. Assim a Zona Vulnerável de Beja (ZVB) é um instrumento legal 

eficaz desde 3 de Setembro de 2004. Na Figura 5.4.17 apresenta-se o 

enquadramento da ZVB no Bloco de Rega de Ferreira Valbom respectivamente 

para as Alternativas 1 e 2. 

De acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 235/97, os Programas de Acção 

deverão incluir medidas contempladas no Código de Boas Práticas Agrícolas, bem 

como outras acções específicas para as explorações abrangidas, designadamente, 

a quantidade de estrume animal a aplicar anualmente, que não poderá exceder 170 

kg de azoto por hectare. 
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Figura 5.4.17– Enquadramento do Projecto na Zona Vulnerável de Beja 
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Captações para abastecimento público 

Segundo informação da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo (Ofício DT-235), 

existem na área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom dois Sistemas de 

Abastecimento: 

1. Ferreira do Alentejo 

� Furo da Palmeira (JK2) 

� Furo do Pereiro (JK8) 

� Furo da Morgada (SA1) 

� Poço do Reguengo (P) 

2. Peroguarda 

� Pardieiro (CP2) 

� Valbom (CP1) 

Salienta-se que o sistema de Peroguada tem mais captações, as quais se inserem 

fora da área de estudo. Os caudais extraídos pelas captações listadas apresentam-

se no Quadro 5.4-28. 

Quadro 5.4-28 – Caudais extraídos dos sistemas de abastecimento que operam no interior do 

Bloco de Rega de Ferreira e Valbom  

Extracções (m3) Sistema de 

Abastecimento 
Captação 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Palmeira (JK2) 71 926 102 772 86 273 17 268 84 276 76 510 

Pereiro (JK8) 113 176 64 928 64 617 57 793 57 793 75 079 

Morgada (SA1) 116 070 128 837 150 329 139 778 139 778 105 211 

Ferreira do 

Alentejo 

Reguengo (P) 91 952 6 343 6 343 61 729 61 550 76 550 

Total 393 124 302 880 307 562 276 568 343 397 333 350 

Pardieiro (CP2) 14 954 25 601 26 149 29 583 21 884 19 922 Alfundão-

Peroguarda Valbom (CP1) 37 571 42 456 42 884 46 976 40 759 39 656 

Total 52 525 68 057 69 033 76 559 62 643 59 578 

TOTAL GLOBAL 2 345 276 

O consumo médio anual público equivale a cerca de 0,39 hm3/ano, valor este que 

corresponde a cerca de 10% dos recursos renováveis anuais que ocorrem 

unicamente no seio do SAGB do Bloco de Rega de Ferreira e Valbom. 

Considerando a totalidade dos Blocos de Rega as extracções correspondem a 

menos de 6% dos recursos renováveis anuais subterrâneos. 
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A falta de instrumentos de ordenamento que protejam os sistemas hidrogeológicos 

das fontes poluentes reflecte-se na perda gradual da qualidade da água 

incompatível com as exigências dos normativos legais em eficácia e com a saúde 

pública. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 282/99 de 22 de Setembro, que define os 

Perímetros de Protecção para Captações de Águas Subterrâneas Destinadas ao 

Abastecimento Público, consideram-se 3 áreas de protecção contíguas às 

captações: 

� Zona de Protecção Imediata (ZPIm) – área de terreno contígua à captação 

onde todas as actividades são interditas. 

� Zona de Protecção Intermédia (ZPIn)– área de terreno contígua à anterior, de 

extensão variável, definida em função das condições hidrogeológicas de 

forma a eliminar ou reduzir a contaminação da água subterrânea. 

� Zona de Protecção Alargada (ZPA) – área de terreno, contígua à ZPIn, 

destinada a proteger a água subterrânea de poluentes persistentes. 

Este diploma integra todas as captações de águas subterrâneas destinadas a 

abastecimento público a aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes, 

ou cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia. 

Tendo em consideração a dimensão da população da vila de Ferreira do Alentejo 

(> 500 hab.), verifica-se que o Decreto-Lei nº Lei 382/99 obriga à implementação 

dos referidos perímetros de protecção.  

Ainda de acordo com o mesmo diploma legal, são apresentadas as actividades 

interditas em cada uma das áreas correspondentes a cada tipo de zona de 

protecção. Assim, tem-se: 

1. Na zona de protecção imediata é interdita qualquer instalação ou actividade, 

com excepção das que têm por finalidade a conservação, manutenção e melhor 

exploração da captação. Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido 

limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar 

infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água de captação. 

2. Na zona de protecção intermédia podem ser interditas ou condicionadas as 

seguintes actividades e instalações quando se demonstrem susceptíveis de 

provocarem a poluição das águas subterrâneas: 

• Pastorícia; 

• Usos agrícolas e pecuários; 
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• Aplicação de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam 

formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis; 

• Edificações; 

• Estradas e caminhos de ferro;  

• Parques de campismo; 

• Espaços destinados a práticas desportivas;  

• Estações de tratamento de águas residuais;  

• Colectores de águas residuais; 

• Fossas de esgoto; 

• Unidades industriais.  

• Cemitérios; 

• Pedreiras e quaisquer escavações;  

• Explorações mineiras; 

• Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e 

armazenamento de água ou quaisquer substâncias susceptíveis de se 

infiltrarem; 

• Depósitos de sucata. 

3. Na zona de protecção alargada podem ser interditas ou condicionadas as 

seguintes actividades e instalações quando se demonstrem susceptíveis de 

provocarem a poluição das águas subterrâneas: 

• Utilização de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam 

formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis; 

• Colectores de águas residuais;  

• Fossas de esgoto; 

• Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e 

armazenamento de água ou quaisquer substâncias susceptíveis de se 

infiltrarem; 

• Estações de tratamento de águas residuais;  
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• Cemitérios; 

• Pedreiras e explorações mineiras;  

• Infra-estruturas aeronáuticas; 

• Oficinas e estações de serviço de automóveis;  

• Postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis; 

• Depósitos de sucata. 

Todas as 6 captações extraem no SAGB, e em termos da área do Projecto têm a 

seguinte localização: 

� Sub-Bloco de Valbom: Pardieiro CP2 – furo.  

� Sub-Bloco de Ferreira Este: Monte Novo de Valbom CP1 – furo; 

� Sub-Bloco da Figueirinha: Reguengo – poço; Morgada – furo; Pereiro (JK8) – 

furo; Palmeira (JK2) – furo. 

O Desenho 7, que consta do Anexo II, mostra a localização das captações públicas 

e os respectivos perímetros de protecção (Imediato, Intermédio e Alargado), de 

acordo com o esboço fornecido pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, 

bem como o seu enquadramento face à área do Projecto em avaliação. 

Das visitas efectuadas ao local é visível que os perímetros de protecção em 

proposta não estão actualmente a ser cumpridos, uma vez que mesmo as áreas 

correspondentes aos perímetros imediatos, nas quais são interditas quaisquer 

actividades, estão ocupadas com culturas em regadio, nomeadamente o olival 

intensivo, tal como se mostra nas fotografias seguintes correspondentes ao furo da 

Morgada e ao furo do Pereiro. 
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Convém referir que os perímetros que a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 

propôs ainda não estão legalmente oficializados (eficazes), uma vez que a entidade 

receptora e fiscalizadora dos mesmos, a CCDR-Alentejo ainda não recebeu as 

propostas da câmara relativamente a estas captações. Esta informação foi 

fornecida oralmente pela Eng. Alice Fialho da CCDR-Alentejo.  
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5.5. SOLOS E USO DO SOLO 

5.5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Qualquer actividade económica dependente dos recursos naturais de uma região é 

condicionada pelo conhecimento disponível acerca desses recursos. No caso do 

solo, para além da complexidade inerente à sua própria composição, acresce, 

normalmente, a possibilidade de ocorrência de uma grande diversidade de 

unidades taxonómicas à escala regional e de uma grande variabilidade nas suas 

propriedades à escala local.  

Apesar de ser possível conhecer com algum rigor a diversidade de unidades-solo 

que ocorrem numa dada região, é mais difícil saber qual a unidade-solo que ocorre 

num dado local específico. É ainda mais difícil prever, para esse  mesmo local, que 

valores concretos podem tomar, ou entre que valores variam, as diversas variáveis 

edáficas (físicas, químicas, mineralógicas, etc.).  

Para a caracterização dos solos na área de estudo utilizaram-se diferentes fontes 

de informação sobre os solos da região, tendo-se tomado como ponto de partida o 

estudo mais recente para a área a beneficiar pelo empreendimento de Alqueva 

realizado pelo IDRHa–DS (2003). Apesar da melhoria na caracterização 

morfológica e analítica de diversas unidades-solo que este estudo apresenta, 

contribuindo para aumentar a densidade da amostragem disponível, a área do 

Alqueva continua a apresentar um levantamento de solos muito deficitário quando 

comparado com outros estudos de solos realizados no país e, ainda mais, se 

considerarmos as recomendações internacionais para projectos de regadio. 

Com efeito, verifica-se que o estudo de aptidão ao regadio do IDRHa–DS (2003) se 

baseia na representação cartográfica da Carta de Solos de Portugal (SROA, n.d.) 

disponível para a região. A utilização desta carta para estudos detalhados, como os 

exigidos para o regadio, apresenta duas grandes limitações:  

� uma de aspecto geral que tem a ver com a escala em que foi elaborada 

(1:50.000) que sendo uma escala demasiado pequena é, por isso, pouco 

detalhada na informação que apresenta para os fins que se pretendem extrair 

dela;  

� outra mais específica que resulta do facto de se conhecerem muito poucos 

perfis representativos com dados morfológicos e analíticos completos para o 

total da área cartografada; esta limitação é particularmente forte pois a 

informação aplicável a quase metade do país apoia-se numa base de dados 

muito restrita, com dados morfológicos, físicos e químicos de unidades-solo 

cuja localização e representatividade, em muitos casos, é desconhecida 

(SPCS, 2005). 
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O estudo do IDRHa–DS (2003), apesar de não apresentar a localização dos perfis 

observados e analisados, incluindo os perfis de referência, vem contribuir para 

atenuar a segunda limitação referida, embora não altere a primeira.  

Tendo em consideração estas limitações acerca da informação disponível sobre os 

solos para a área em estudo, utilizaram-se, como base cartográfica de solos, a 

Carta de Solos de Portugal disponibilizada pela EDIA (SROA, s/ data) e como base 

de dados morfológicos e analíticos os seguintes trabalhos por ordem de prioridade: 

IDRHa–DS (2003), SROA (1970, 1972 e 1973) e Cardoso (1965). 

No que respeita à caracterização do uso actual do solo, esta baseia-se na análise 

da carta CORINE do uso do solo, na análise dos ortofotomapas disponibilizados 

pela EDIA e em trabalho de campo efectuado para aferição da informação 

consultada. 

5.5.2. UNIDADES - SOLO 

A Carta de Solos de Portugal (SROA, n.d.), assinala para as áreas dos blocos de 

rega de Ferreira e Valbom um conjunto 167 unidades cartográficas (UC), 107 

simples (UCS) e 60 complexas (UCC), no caso da Alternativa 1, e 157 UC no caso 

da Alternativa 2, distribuídas por 102 UCS e 55 UCC. Nesta carta a representação 

das unidades-solo é feita ao nível taxonómico da Família de solos da Classificação 

dos Solos de Portugal (CSP) (SROA, 1970; Cardoso, 1974) (ver Desenho 8 que 

consta do Anexo II).  

As UCC são interpretadas como áreas em que existe mais do que uma família com 

representatividade significativa, normalmente duas ou três, mas em que não foi 

possível fazer a demarcação de cada uma separadamente. Para além das 

unidades-solo, as UC assinaladas na Carta de Solos de Portugal indicam também 

algumas áreas sociais e afloramentos rochosos na área em estudo (Quadro 5.5-1, 

5.5.2 e 5.5.3).  

No Quadro 5.5-1 faz-se uma síntese dos tipos de UC existentes, para as 

Alternativas 1 e 2, de acordo com duas abordagens diferentes:  

� na primeira faz-se uma simplificação considerando apenas a 1ª família de 

solos indicada em cada UCC (a mais abundante) – o que implica tratar as 

UCC como se fossem UCS (desenvolvimento apresentado no Quadro 5.5.2);  

� na segunda consideram-se todas as famílias assinaladas em cada UCC, 

admitindo uma distribuição que corresponde a um maior equilíbrio entre as 

famílias representadas – 50 % + 50 % para complexos de 2 famílias e 

40 % + 30 % + 30 % no caso de 3 famílias (desenvolvimento apresentado no 

Quadro 5.5.3).  
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Quadro 5.5-1 – Número de tipos de unidades cartográficas (UC) assinalados na Carta de Solos 

de Portugal para os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

Tipos de unidades cartográficas (UC) Alternativa 1 Alternativa 2 

Apenas com Família de solos mais abundante nas unidades cartográficas complexas 

- todos os tipos  28 27 

- apenas de unidades-solo e fases(1) 27 26 

- apenas de unidades-solo(2) 22 21 

Com todas as Famílias de solos das unidades cartográficas complexas 

- todos os tipos  34 34 

- apenas de unidades-solo e fases(1) 32 32 

- apenas de unidades-solo(2) 25 25 
(1) Excluindo as unidades correspondentes a Áreas sociais e Afloramentos rochosos. 
(2) Agrupando todas as Fases na respectiva unidade-solo. 

Considerando ainda a carta de solos, verifica-se que a segunda abordagem revela 

25 unidades-solo (famílias) diferentes nas áreas correspondentes às duas 

alternativas e, pode verificar-se que essas 25 famílias são exactamente as mesmas 

em cada alternativa. Este número aumenta para 32 unidades-solo se 

considerarmos também as fases em que surgem algumas das famílias de solos. A 

designação completa de cada família pode ser consultada no Anexo IV 

correspondente a este descritor. 

A abordagem que trata as UCC como UCS (dados de distribuição das unidades-

solo no Quadro 5.5.2) embora constitua uma aproximação demasiado simples, é 

em muitos casos a mais viável e a que pode ter mais sentido por duas razões:  

� não se conhece a localização individual de nenhuma das famílias de solos 

representadas nas UCC;  

� em alguns casos não tem sentido usar valores médios para o conjunto das 

famílias representadas, o que poderia originar valores pouco representativos 

para qualquer das famílias de solos assinaladas. 

No  Quadro 5.5.2 as proporções consideradas para a repartição das unidades-solo 

dentro de cada UCC permitem obter a maior heterogeneidade de representação de 

acordo com a informação disponível na carta de solos. 

 

 

 

Quadro 5.5-2 – Representação das Famílias** de solos da Carta de Solos de Portugal na área 

em estudo, adoptando apenas a 1ª família indicada nas unidades cartográficas complexas 

(UCC) 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 160 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Código 

Subgrupo 
Famílias 

Área 

(ha) 

Área 

 (%) 

Acum. 

(%) 

UCC* 

(%) 

Código 

Subgrupo 
Famílias 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum 

(%) 

UCC* 

(%) 

4121 Bpc 1 490,8 26,6% 26,6% 34% 4121 Bpc 1 402,4 27,1% 27,1% 35% 

4221 Cb 847,4 15,1% 41,7% 41% 3111 Pc 706,8 13,7% 40,8% 0% 

3111 Pc 737,3 13,1% 54,8% 4% 4221 Cb 671,0 13,0% 53,7% 27% 

5123 Pag 530,7 9,5% 64,3% 3% 5123 Pag 452,1 8,7% 62,5% 4% 

3211 Vc 424,8 7,6% 71,8% 38% 3211 Vc 409,0 7,9% 70,4% 35% 

5111 Pac 406,2 7,2% 79,1% 69% 5111 Pac 403,7 7,8% 78,2% 68% 

4221 Bvc 269,2 4,8% 83,9% 67% 4221 Bvc 269,5 5,2% 83,4% 67% 

4122 Cp 222,7 4,0% 87,8% 78% 4122 Cp 203,7 3,9% 87,3% 76% 

5221 Vtc 151,6 2,7% 90,5% 100% 5221 Vtc 151,6 2,9% 90,2% 100% 

5122 Pm 104,6 1,9% 92,4% 0% 5122 Pm 95,4 1,8% 92,1% 0% 

4221 Cb(p) 75,3 1,3% 93,7% 0% 4221 Cb(p) 75,3 1,5% 93,5% 0% 

4122 Cp(h) 53,7 1,0% 94,7% 58% 4122 Cp(h) 53,7 1,0% 94,6% 58% 

2211 Vt 50,4 0,9% 95,6% 4% 2211 Vt 45,1 0,9% 95,4% 4% 

1311 A(h) 44,5 0,8% 96,4% 0% 1311 A(h) 44,5 0,9% 96,3% 0% 

1311 Aa 31,9 0,6% 97,0% 81% 1311 Aa 31,9 0,6% 96,9% 81% 

1321 Ata 28,8 0,5% 97,5% 100% 1321 Ata 28,8 0,6% 97,5% 100% 

1311 A 26,8 0,5% 97,9% 33% 5221 Vx 20,3 0,4% 97,9% 0% 

5221 Vx 20,3 0,4% 98,3% 0% 1321 At 20,2 0,4% 98,3% 100% 

1321 At 20,2 0,4% 98,7% 100% 1311 A 19,5 0,4% 98,6% 45% 

5212 Vcm 16,9 0,3% 99,0% 100% 5212 Vcm 16,9 0,3% 99,0% 100% 

5111 Pac(h) 14,4 0,3%  100% 5111 Pac(h) 14,4 0,3%  100% 

1311 Aa(i) 11,8 0,2%  100% 1311 Aa(i) 11,8 0,2%  100% 

8101 Caa 10,6 0,2%  0% 8101 Caa 10,6 0,2%  0% 

1401 Sbl 8,4 0,2%  0% 1401 Sbl 8,4 0,2%  0% 

4110 Bp 4,1 0,1%  100% 4110 Bp 4,1 0,1%  100% 

1211 Rg 3,8 0,1%  0% 0 ASoc 2,7 0,1%  0% 

0 ASoc 2,7 0,0%  0% 4222 Cpv 2,0 0,0%  100% 

4222 Cpv 2,0 0,0%  100%       

 Total 5 611,8 100,0%  36%  Total 5 175,3 100,0%  34% 

* Percentagem da área de cada família indicada que corresponde a unidades cartográficas complexas (UCC).  

** designação completa de cada família no Anexo IV. 
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Quadro 5.5-3 – Representação das Famílias de solos da CSP na área em estudo, incluindo as 

referidas em unidades cartográficas complexas (UCC) de 2 e 3 famílias, adoptando as 

proporções 50+50 e 40+30+30 (%) respectivamente 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Código 

Subgrupo 
Famílias 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Código 

Subgrupo 
Famílias 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

4121 Bpc 1 254,4 22,4% 22,4% 4121 Bpc 1 174,0 22,7% 22,7% 

3111 Pc 1 026,1 18,3% 40,6% 3111 Pc 1 010,0 19,5% 42,2% 

4221 Cb 736,9 13,1% 53,8% 4221 Cb 636,5 12,3% 54,5% 

5123 Pag 602,2 10,7% 64,5% 5123 Pag 522,4 10,1% 64,6% 

3211 Vc 430,8 7,7% 72,2% 3211 Vc 407,6 7,9% 72,5% 

5111 Pac 280,8 5,0% 77,2% 5111 Pac 273,9 5,3% 77,8% 

4221 Bvc 178,9 3,2% 80,4% 4221 Bvc 179,1 3,5% 81,2% 

4122 Cp 133,7 2,4% 82,7% 4122 Cp 126,1 2,4% 83,7% 

4110 Bp 131,4 2,3% 85,1% 4122 Cp(h) 124,0 2,4% 86,1% 

4122 Cp(h) 124,0 2,2% 87,3% 5122 Pm 95,4 1,8% 87,9% 

5122 Pm 104,6 1,9% 89,2% 4110 Bp 90,8 1,8% 89,7% 

8210 Ps 75,8 1,4% 90,5% 8210 Ps 75,8 1,5% 91,1% 

5221 Vtc 75,8 1,4% 91,9% 5221 Vtc 75,8 1,5% 92,6% 

4221 Cb(p) 75,3 1,3% 93,2% 4221 Cb(p) 75,3 1,5% 94,0% 

2211 Vt 69,4 1,2% 94,4% 2211 Vt 56,2 1,1% 95,1% 

0 Ard 45,7 0,8% 95,3% 1311 A(h) 44,5 0,9% 96,0% 

1311 A(h) 44,5 0,8% 96,1% 1110 Ec 43,1 0,8% 96,8% 

1110 Ec 43,1 0,8% 96,8% 5221 Vx 20,3 0,4% 97,2% 

1311 A 22,4 0,4% 97,2% 8101 Caa 19,3 0,4% 97,6% 

5221 Vx 20,3 0,4% 97,6% 1311 Aa 19,0 0,4% 97,9% 

8101 Caa 19,3 0,3% 97,9% 1311 A 15,1 0,3% 98,2% 

1311 Aa 19,0 0,3% 98,3% 1321 Ata 14,4 0,3% 98,5% 

1321 Ata 14,4 0,3% 98,5% 1321 Ata(h) 14,4 0,3% 98,8% 

1321 Ata(h) 14,4 0,3% 98,8% 1321 At 10,1 0,2% 99,0% 

5212 Vcm 14,1 0,3% 99,0% 8103 Pcz 8,5 0,2%  

1321 At 10,1 0,2%  1401 Sbl 8,4 0,2%  

8103 Pcz 8,5 0,2%  5212 Vcm 8,4 0,2%  

1401 Sbl 8,4 0,2%  5111 Pac(h) 7,2 0,1%  

5111 Pac(h) 7,2 0,1%  1311 A(i) 5,9 0,1%  

1311 A(i) 5,9 0,1%  1311 Aa(i) 5,9 0,1%  

1311 Aa(i) 5,9 0,1%  0 Ard 3,2 0,1%  

1211 Rg 4,7 0,1%  0 Asoc 2,7 0,1%  

0 Asoc 2,7 0,0%  4222 Cpv 1,0 0,0%  

4222 Cpv 1,0 0,0%  1211 Rg 0,9 0,0%  

 Total 5 611,8 100,0%   Total 5 175,3 100,0%  

* Percentagem da área de cada família indicada que corresponde a unidades cartográficas complexas (UCC).  

** designação completa de cada família no Anexo IV. 
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Verifica-se pelo Quadro 5.5-3 que as 8 famílias de solos mais abundantes são 

comuns às duas alternativas. Em ambos os casos as 3 primeiras famílias, Bpc, Pc e 

Cb, ocupam mais de 50 % da área total em estudo e, juntando as 4 famílias 

seguintes mais representadas, Pag, Vc, Pac e Bvc, atinge-se mais de 80 % da área 

total. Para chegar a uma representação de cerca de 95% da área total é 

necessário, em ambas as alternativas, incluir mais 6 famílias (Cp, Bp, Pm, Ps, Vtc, 

e Vt), o que perfaz 13, mas em que duas delas surgem também nas fases mal 

drenada e pedregosa (Cp(h), Cb(p)). Os restantes 5% da área total são distribuídos 

por mais 17 famílias de solos, todas ocupando menos de 50 ha. Estão incluídas 

ainda algumas áreas de afloramentos rochosos e áreas sociais, as segundas com 

igual representação em ambas as alternativas e as primeiras com muito menor 

representação na Alternativa 2. 

Considerando a distribuição dos solos expressa pelo nível taxonómico mais alto da 

CSP (SROA, 1970; Cardoso, 1974) verifica-se que quase 75 % da área é dominada 

pelas Ordens dos Barros e Solos Calcários, seguindo-se os Solos Argiluviados com 

quase 20 % e por fim, somando um pouco mais de 6 %, temos o conjunto dos S. 

Incipientes (principalmente Aluviossolos), Solos Hidromórficos e Solos Litólicos 

(Quadro 5.5.4).  

Quadro 5.5-4 – Representação das Ordens de solos da CSP (1974) na área em estudo, (com 

base nos dados do Quadro 5.5.3) 

Alternativa 1 Alternativa 2  

Ordem Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Barros 2 635,6 47,0% 47,0% 2 406,9 46,5% 46,5% 

S. Calcários 1 457,0 26,0% 72,9% 1 417,6 27,4% 73,9% 

S. Argiluviados 1 105,1 19,7% 92,6% 1 003,4 19,4% 93,3% 

S. Incipientes 192,9 3,4% 96,1% 181,7 3,5% 96,8% 

S. Hidromórficos 103,6 1,8% 97,9% 103,6 2,0% 98,8% 

S. Litólicos 69,4 1,2% 99,1% 56,2 1,1% 99,9% 

Aflora/ rochosos 45,7 0,8%  3,2 0,1%  

Áreas sociais 2,7 0,0%  2,7 0,1%  

Totais 5 611,8 100,0%  5 175,3 100,0%  

A este nível taxonómico, apesar da Alternativa 2 apresentar menor área do que a 

Alternativa 1, a distribuição relativa dos solos é bastante semelhante em ambas. As 

principais reduções da área total verificam-se na ordem dos Barros (menos 

228,6 ha), na ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados (menos 101,7 ha) e 

nos afloramentos rochosos que passa a ter uma área bastante residual. Ao nível 

das famílias verifica-se que as maiores reduções ocorrem na Cb, Bpc, Pag e Pc, 

respectivamente com menos 176,4; 88,4; 78,6 e 30,6 ha. 
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O predomínio de Barros em quase metade das áreas propostas indica a existência 

de solos com um bom potencial de produtividade no que diz respeito à sua 

fertilidade química, mas com características físicas que podem ter implicações 

menos positivas em regadio, nomeadamente uma capacidade de água utilizável 

inferior a outros solos de texturas intermédias o que pode obrigar a uma maior 

frequência de regas, especialmente nos solos com menor espessura. É de salientar 

a este respeito a variabilidade que esta característica pode apresentar, havendo 

solos dos mesmos agrupamentos com capacidade de água utilizável alta e baixa 

(IDRHa, 2003). 

Os Solos Calcários, com pouco mais de 25 %, apresentam normalmente um nível 

de fertilidade química mais baixa, permitindo apenas culturas tolerantes aos 

carbonatos, mas, em compensação, apresentam normalmente melhores 

características físicas. Os Solos Argiluviados, com cerca de 20 %, podem ser muito 

variável quanto ao seu potencial tendo, no entanto, como característica comum a 

existência de um horizonte B mais enriquecido em argila do que os horizontes 

suprajacentes o que não é, frequentemente, muito favorável às condições de 

regadio devido às más condições de drenagem que este horizonte pode 

proporcionar.  

5.5.3. APTIDÃO AO REGADIO 

No Quadro 5.5.5 apresentam-se os resultados obtidos da análise da Carta de 

Aptidão ao Regadio produzida pelo IDRHa–DS (2003) expressos em relação à área 

abrangida pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. A metodologia adoptada 

nesse trabalho baseia-se no sistema de classificação do USBR (1953).  

A representação cartográfica produzida baseia-se nas unidades cartográficas da 

Carta de Solos de Portugal subdivididas em unidades-fisiográficas identificadas e 

delimitadas especificamente para o efeito a partir de fotografia aérea. Cada unidade 

cartográfica deve representar uma unidade-terra que é classificada numa das 6 

classes de aptidão possíveis (1 a 6 com aptidão decrescente). Com excepção da 

classe de aptidão 1 que não tem limitações, as restantes (2 a 6) podem apresentar 

7 subclasses que resultam das combinações possíveis de três tipos de limitações: 

s, relativas ao solo; t, à topografia e d, à drenagem.  

A aptidão diminui (maior número da classe) com o grau de intensidade e/ou com o 

número das limitações do terreno, sendo essas limitações expressas por uma das 7 

subclasses possíveis (s, t, d, st, sd, td e std). 
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Entre as Classes de Aptidão ao Regadio (IDRHa–DS, 2003) definidas para a área 

em estudo é patente o domínio de unidades cartográficas complexas. A sequência 

de apresentação no Quadro 5.5.3 segue o critério em que cada complexo é 

penalizado pela classe de menor aptidão incluída, o que permite fazer 

agrupamentos em que é minimizada a incorporação de unidades cartográficas de 

menor aptidão.  

Os resultados evidenciam que a cartografia de solos (Carta de Solos de Portugal, 

1/50.000) usada como base para a Carta de Aptidão ao Regadio apresenta uma 

escala demasiado pequena para os objectivos pretendidos e, portanto, um detalhe 

ou resolução insuficiente. Aliás, é de referir que a metodologia em que se baseia o 

estudo, o sistema da USBR (1953), só prevê a classificação das unidades terra em 

6 classes quando aplicáveis a cartografia de solos na escala 1:12.000 ou superior, 

prevê a utilização de 4 classes (1, 2, 3 e 6) no caso de cartografia na escala 

1:24.000) e nem sequer prevê a sua aplicação a cartografia na escala 1:50.000 ou 

inferior. 

A grande abundância de unidades cartográficas complexas (UCC) na Carta de 

Aptidão ao Regadio é o reflexo da subdivisão das unidades cartográficas da carta 

de solo (muitas delas também UCC) por várias unidades fisiográficas criando assim 

um maior número de unidades-terra. Dada a influência do relevo nas características 

do solo é expectável que também ocorram variações nas unidades-solo quando 

variam as unidades fisiográficas2, no entanto, a informação disponível sobre os 

solos não permite fragmentar as unidades-solo para corresponderem às unidades 

fisiográficas definidas. Originam-se assim unidades-terra com diferente fisiografia 

mas, teoricamente, com a mesma família de solos o que, frequentemente, não será 

muito realista. No Desenho 9, que consta do Anexo II, apresenta-se a carta de 

aptidão ao regadio na área de intervenção do Projecto.  

                                                

2
 Como evidenciam, por ex., Alexandre & Afonso (2005) num terreno ondulado com 27 ha na região de Moura: de 8 famílias de 

solos assinaladas na Carta de Solos (1:50.000) passou-se para 22 quando se fez o adensamento da amostragem para o adequar à 

escala 1:7.500. 
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Quadro 5.5-5– Classes de Aptidão ao Regadio (IDRHa–DS, 2003) na área em estudo numa 

sequência de máxima penalização dos complexos pela classe de menor aptidão 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Class. Apt. 

Regadio 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Class. Apt. 

Regadio 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

1 13,3 0,2% 0,2% 1 11,8 0,2% 0,2% 

1 + 2 19,9 0,4% 0,6% 1 + 2 19,9 0,4% 0,6% 

2 2 316,5 41,3% 41,9% 2 2 110,1 40,8% 41,4% 

2 + 3 250,3 4,5% 46,4% 2 + 3 250,3 8,6% 50,0% 

3 466,9 8,3% 54,7% 3 443,0 4,8% 54,8% 

1 + 3 + 4 20,6 0,4% 55,1% 1 + 3 + 4 20,6 0,4% 55,2% 

2 + 3 + 4 97,5 1,7% 56,8% 2 + 3 + 4 97,5 1,9% 57,1% 

2 + 4 495,5 8,8% 65,7% 2 + 4 493,7 9,6% 66,7% 

3 + 4 564,7 10,1% 75,7% 3 + 4 490,4 9,5% 76,2% 

4 711,2 12,7% 88,4% 4 696,8 13,5% 89,6% 

2 + 3 + 5(4) 36,7 0,7% 89,1% 2 + 3 + 5(4) 36,7 0,7% 90,4% 

2 + 5(4) 82,9 1,5% 90,6% 2 + 5(4) 82,5 1,6% 92,0% 

3 + 5(4) 94,3 1,7% 92,2% 3 + 5(4) 79,2 1,5% 93,5% 

5(4) 4,8 0,1% 92,3% 2 + 3 + 6 177,9 3,4% 96,9% 

2 + 3 + 6 178,0 3,2% 95,5% 3 + 4 + 6 19,2 0,4% 97,3% 

3 + 4 + 6 19,2 0,3% 95,8% 3 + 6 25,2 0,5% 97,8% 

3 + 6 25,2 0,4% 96,3% 5 + 6 105,2 2,0% 99,8% 

5 + 6 114,3 2,0% 98,3% 6 9,4 0,2%  

6 93,8 1,7%      

Total 5 605,6 100%  Total 5 169,5 100,0%  

De acordo com os dados do Quadro 5.5.5 verifica-se que o Projecto em estudo 

apresenta cerca de 42% da área com aptidão para regadio elevada e moderada 

(classes 1 e 2), cerca de 55% quando se adiciona a classe com aptidão marginal 

(classe 3) e quase 90% quando se passa a incluir a classe aptidão condicionada a 

certos tipos de usos restritos (classe 4). Neste caso a Alternativa 1 apresenta uma 

ligeira desvantagem relativamente à Alternativa 2, totalizando, respectivamente, 

88,4% e 89,6% da área total.  

Dos restantes 10% (11,6% na Alternativa 1) uma parte significativa, mas não 

quantificada separadamente, pertence ainda às classes 2, 3 e 5(4).  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 166 

 

Esta última classe é fundamentalmente a classe 5 (aptidão duvidosa ou inaptidão 

provisória, em função da informação ou das técnicas de recuperação actualmente 

disponíveis) mas, de acordo com a equipa do IDRHa–DS, pode apresentar 

viabilidade económica para o regadio em condições especiais, nomeadamente para 

pastagem (daí a sua possível transição para a classe 4). Resta a classe 6 

(inaptidão total) que tem uma representação muito restrita, especialmente na 

Alternativa 2, correspondendo principalmente a áreas com muitos afloramentos 

rochosos.  

Apesar da classificação de Aptidão ao Regadio ter sido “feita para métodos de rega 

sob pressão (aspersão, pivot, gota-a-gota) até ao nível da subclasse” (IDRHa–DS, 

2003) o que justifica que algumas limitações, como por exemplo a textura ou o 

declive, possam ser menos restritivas do que seriam para a rega por gravidade, 

outras, como a má drenagem do solo, são igualmente restritivas para aqueles tipos 

de rega. Como se pode ver no Quadro 5.5.6 as subclasses dominantes na área em 

estudo, que justificam a classificação de cada unidade-terra numa das classes de 

aptidão 2 a 6, referem-se a limitações associadas ao solo e à drenagem (classes s, 

sd e d), tendo muito menor expressão as resultantes da topografia, isoladamente e 

associadas ao solo (t e st). 

Quadro 5.5-6 – Distribuição das subclasses aplicáveis às classes de aptidão 2 a 6 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Subclasse (ha) (ha) 

s 3218 3027 

sd 1207 1133 

st  947 776 

d 85 85 

t 75 75 

std 60 60 

td 13 12 

Total 5605 5169 

A falta de dados concretos, morfológicos, físicos e químicos dos solos da área em 

estudo tornam imperiosa a realização de estudos mais detalhados de cartografia de 

solos numa escala de trabalho mais pormenorizada, pelo menos 1:10.000. Estes 

estudos permitiriam também uma avaliação mais detalhada da aptidão dos terrenos 

ao regadio, levando em consideração as características de diferentes sistemas de 

rega previstos e as necessidades específicas de diferentes tipos de culturas 

alternativos.  
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5.5.4. BASE DE DADOS E PRINCIPAIS VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

PERFIS DE REFERÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 

Apresentam-se no Quadro 5.5.7 os perfis utilizados neste estudo como base de 

dados para as famílias de solos mais representativas. Pode-se verificar que apenas 

se encontram disponíveis no trabalho do IDRHa–DS (2003) 2 perfis representativos 

localizados na área em estudo (mais de 5.000 ha) e que correspondem a duas 

famílias que não são das mais abundantes, de acordo com a distribuição 

apresentada anteriormente: famílias Pag e Bvc, respectivamente na 4ª e na 7ª 

posição na sequência de abundância, representando cerca de 10% e 3,5% da área 

total.  

Para as restantes famílias de solos foram utilizados como base de informação 

outros perfis representativos, recolhidos em outras áreas do Alentejo, quer no 

âmbito do mesmo estudo do IDRHa–DS (2003) quer no âmbito dos trabalhos de 

realização da Carta de Solos de Portugal (SROA, 1970 e 1973).  

Uma vez mais importa referir a grande lacuna de perfis observados na área em 

estudo. De acordo com o sistema da USBR (1953) adoptado no trabalho do IDRHa 

(2003), o número de perfis caracterizados para a área destes blocos de rega 

deveria ser no mínimo 20 considerando a escala 1/25.000 e 100 considerando a 

escala 1/10.000. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 168 

 

Quadro 5.5-7 – Origem dos perfis utilizados neste estudo como base de dados para as famílias 

de solos mais representativas (no caso do trabalho do IDRHa–DS (2003) são indicadas as 

referências dos perfis) 

  Alt.1 Alt.2 IDRHa–DS, 2003 SROA, 

1970 

SROA, 

1973 

Código 

Sub 

grupo 

Unid. 

solo 

Nº 

ord. 

Nº 

ord. 

Área 

estudo 

Próx. área 

estudo 
Outras áreas Outras áreas 

1211 Rg 32 34    1 1 

1311 A 19 21   168S; 308N   

1311 Aa 22 20    0 0 

1321 At 26 24    0 1 

1321 Ata 23 22    0 2 

1401 Sbl 28 26    0 1 

2211 Vt 15 15  23R    

3111 Pc 2 2   112N   

3211 Vc 5 5   186R   

4110 Bp 9 11   260N   

4121 Bpc 1 1  5N    

4122 Cp 8 8  161NX    

4310 Cb 3 3   255N; 256N   

4321 Bvc 7 7 9R 161N    

4322 Cpv 34 33  123R    

6112 Pac 6 6  11R; 56N    

6122 Pm 11 10  24NA; 169N    

6123 Pag 4 4 38N 4N; 23N    

6212 Vcm 25 27    1 1 

6221 Vtc 13 13    1 1 

6221 Vx 20 18   100S   

9101 Caa 21 19    (1) 1 

Totais    2 11 8 3 8 

PROPRIEDADES DO SOLO NA ZONA RADICULAR 

Para a caracterização dos solos associada à sua potencial utilização são 

consideradas diversas propriedades, geralmente expressas de forma qualitativa, 

por classes ou graus de intensidade, que em alguns casos variam consoante a 

análise pretendida. O conjunto de variáveis edáficas considerado compreende: 
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� Espessura efectiva 

� Classes de drenagem  

� Textura 

� Importância de minerais de argila esmectíticos 

� Percentagem de sódio relativamente à capacidade de troca catiónica do solo 

� Presença significativa de carbonatos  

As duas primeiras propriedades referem-se à totalidade do solo e as restantes são 

consideradas para dois horizontes: o superficial (A) e o sub-superficial, 

normalmente o horizonte B, ou o C quando o B não existe. 

No Anexo IV apresentam-se as variáveis referidas e os valores adoptados para 

cada família de solos, expressos em classes cujo significado é explicitado em 

seguida no caso da espessura efectiva e da drenagem.  

As classes adoptadas para as restantes propriedades edáficas são apresentadas 

mais à frente, inseridas no decurso da caracterização dos processos de 

degradação do solo. 

As classes de espessura efectiva do solo adoptadas neste trabalho correspondem 

às que foram adoptadas também no trabalho do IDRHa–DS (2003).  

Quadro 5.5-8 – Classes de espessura efectiva  

6 <15 cm 

5 15-30 cm 

4 30-45 cm 

3 45-70 cm 

2 70-100 cm 

1 >100 cm 

De acordo com a informação de solos disponível, na área em estudo ocorrem 

apenas solos das classes de espessura 1, 2 e 3, com uma distribuição em que a 

classe 1 tem uma pequena representação (3,5 % da área total), a classe 2 é a 

classe predominante com quase ¾ da área e a classe 3 ocupa o restante ¼ da área 

(Quadro 5.5.9).  
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Quadro 5.5-9 – Distribuição das classes de espessura de solo nas Alternativas 1 e 2 

Alternativa 1 Alternativa 2 Classes 

Espessura 
Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Área 

(ha) 

Área  

(%) 

Acum. 

(%) 

1 189 3,4% 3,4% 182 3,5% 3,5% 

2 4 007 71,4% 74,8% 3 639 70,3% 73,8% 

3 1 413 25,2% 100,0% 1 352 26,1% 99,9% 

n.d. 3 0,0%  3 0,1%  

Total 5 612 100,0%  5 175 100,0%  

Esta distribuição das classes de espessura deve ser interpretada com precaução. É 

adoptada uma espessura constante para cada unidade-solo quando na realidade 

esta característica tem uma grande variabilidade espacial, nomeadamente em 

resultado das variações da morfologia do terreno. É facilmente observável nas 

fotografias aéreas da área de estudo a existência de grandes manchas 

esbranquiçadas nas zonas de maior cota e que correspondem normalmente ao 

aparecimento do material originário enriquecido em carbonatos, traduzindo zonas 

que podem apresentar uma espessura muito inferior à registada nos pédones 

observados e cujos valores são usados neste e noutros estudos. 

No que respeita às classes de drenagem adoptadas, estas resultam de uma 

simplificação das classes de drenagem da FAO seguidas pelo IDRHa–DS (2003). 

Nos casos em que as unidades-solo usadas foram descritas pelo SROA (1970), 

utilizaram-se as classes de drenagem indicadas em SROA (1972), fazendo-se a 

respectiva conversão para as classes da FAO. No Quadro 5.5.10 apresentam-se as 

relações entre estes tipos de classes e indicam-se ainda as classes de drenagem 

adoptadas. 

 
NOTA: A redução da espessura do solo pode ser detectada 

neste exemplo pela cor esbranquiçada da camada arável 

devido à incorporação do material originário do solo rico em 

carbonatos 

Fotografia 5.5.1 – Exemplo de redução da espessura do solo nas zonas de cumeada  
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De um modo geral estas classes de drenagem procuram fazer uma síntese entre as 

condições de drenagem interna do solo e as condições topográficas em que o solo 

se situa. A análise das classes de drenagem do solo reveste-se de uma enorme 

importância pois trata-se de uma característica extremamente relevante para toda a 

análise do impacte do regadio no risco de salinização e sodização do solo.  

No Quadro 5.5.11 apresenta-se a distribuição das classes de drenagem adoptadas 

para a área dos blocos de rega de Ferreira e Valbom. Verifica-se que cerca de ¾  

da área total apresenta unidades pedológicas consideradas com boa ou média 

drenagem (classes 4 e 3), sendo o restante ¼ ocupado com unidades que 

apresentam desde muito má drenagem até drenagem imperfeita (classes 1 e 2). 

Deste último grupo são especialmente preocupantes cerca de 10 % (um pouco 

menos na Alternativa 2) da área com classe de drenagem 1, onde se deverão fazer 

sentir mais problemas por deficiente arejamento do solo, conduzindo a maiores 

riscos de salinização e de sodização.  

Quadro 5.5-10 – Relação entre as classes de drenagem da FAO usadas pelo IDRHa-DS (2003) e 

as classes de drenagem adoptadas neste estudo 

Classes 

adoptadas 

FAO / IDRHa Descrição 

1 – Muito mal a 

mal drenado 

(0) e 

(1) 

Muito mal 

drenado a Mal 

drenado 

Solos que drenam a água em excesso lentamente ou muito 

lentamente, permanecendo saturados a pequena profundidade 

por longos períodos de tempo. 

2 – 

Imperfeitamente 

drenado 

(2) Imperfeitamente 

drenado 

Solos que drenam a água em excesso lentamente, 

permanecendo saturados a pequena profundidade por períodos 

significativos. 

3 – 

Moderadamente 

drenado 

(3) Moderadamente 

drenado 

Solos que drenam a água em excesso com alguma dificuldade, 

podendo permanecer saturados na zona radicular por períodos de 

tempo curtos. 

4 – Bem a 

excessivamente 

drenado 

(4) a 

(6) 

Bem drenado a 

Excessivamente 

drenado 

Solos que drenam a água em excesso com facilidade até aqueles 

que a drenam demasiado depressa. O excesso de humidade não 

inibe o crescimento das raízes por períodos significativos na 

maioria dos anos. 

Quadro 5.5-11 – Distribuição das classes de drenagem nas Alternativas 1 e 2 

Alternativa 1  Alternativa 2 Classes 

Drenagem Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

 Área 

(ha) 

Área  

(%) 

Acum. 

(%) 

1 567 10,1% 10,1%  489 9,4% 9,4% 

2 798 14,2% 24,3%  786 15,2% 24,6% 

3 2 972 53,0% 77,3%  2 689 52,0% 76,6% 

4 1 272 22,7% 100,0%  1 209 23,4% 99,9% 

n.d. 3 0,0%   3 0,1%  

Total 5 612 100,0%   5175 100,0%  
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Também neste caso as limitações da amostragem de solos já referidas obrigam a 

uma apreciação cautelosa destes resultados. Apesar do elevado grau de incerteza 

que resulta da generalização de cada classe de drenagem a toda a área ocupada 

por uma dada unidade-solo, no caso das classes de menor drenagem (1 e 2), uma 

vez que também coincidem com fases inundáveis ou mal drenadas, é admissível 

que o erro seja menor e, portanto, por precaução, não é de admitir que as áreas 

efectivamente sujeitas a má drenagem sejam inferiores aos valores indicados.  

PARÂMETROS DA MORFOLOGIA DO TERRENO 

Para a caracterização dos solos da área em estudo são consideradas algumas 

variáveis morfométricas do terreno que, combinadas com as variáveis edáficas, 

podem contribuir para um quadro final de avaliação de impactes sobre o solo mais 

completo e realista.  

O bloco de rega em estudo apresenta em ambas as alternativas propostas um 

desnível de altitudes superior a 100 m: entre 81,14 m e 186,62 m na Alternativa 1 e 

entre 84,93 m e 186,47 m na Alternativa 2. No Desenho 10, que consta do 

Anexo IV, apresenta-se a carta de declives para a área de estudo. O 

Quadro 5.5.12, obtido a partir da Carta de Declives mostra o reflexo deste desnível 

de altitudes expresso pela distribuição do declive de acordo com as classes do SCS 

adoptadas no trabalho do IDRHa-DS (2003).  

Verifica-se que quase 80% da área apresenta declives inferiores a 5 % o que 

reflecte uma homogeneidade significativa na topografia do terreno. Contudo, o 

predomínio da classe entre 2 e 5 %, com cerca de 50 % da área total, traduz uma 

paisagem ligeiramente ondulada que pode implicar a ocorrência de fenómenos 

erosivos com alguma expressão.  

Esses fenómenos terão maior relevo nos restantes 20 % da área (um pouco mais 

na Alternativa 1) que apresentam declives superiores a 5% e nos cerca de 3 % (um 

pouco menos na Alternativa 2) acima de 9 %. Embora correspondendo a uma 

parcela muito residual, surgem ainda alguns hectares com declive claramente 

excessivo, acima de 16% e chegando ao máximo de 31,5 %. 
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Quadro 5.5-12 – Distribuição das classes de declive nas Alternativas 1 e 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Cls Declv. 

(%) 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Área 

(ha) 

Área  

(%) 

Acum. 

(%) 

0-2 1 661 29,6% 29,6% 1 588 30,7% 30,7% 

2-5 2 748 49,0% 78,6% 2 553 49,3% 80,0% 

5-9 1 023 18,2% 96,8% 896 17,3% 97,3% 

9-16 172 3,1% 99,9% 135 2,6% 99,9% 

>16 7 0,1% 100,0% 4 0,1% 100,0% 

Total 5 612 100,0%  5 175 100,0%  

Para além da distribuição de declives, outro parâmetro morfométrico usado é o 

“wetness index” (W), um índice de concentração de escoamento superficial e 

subsuperficial calculado a partir da expressão (Moore et al. 1993): 

W = ln (As / tan (θθθθ)) 

onde: 

� As representa a área a montante de cada ponto e que contribui com 

escoamento para esse ponto, por unidade de largura (área contributiva 

específica). 

� θ representa a inclinação de cada célula em graus. 

O “wetness index” traduz a concentração de escoamento em cada local, originando 

valores baixos sempre que a área contributiva seja pequena (zonas de cabeceira) 

e/ou o declive do terreno seja muito elevado (parte superior de encostas) e valores 

altos quando a área contributiva é elevada e o declive é muito baixo (zonas de base 

de encosta e de vale). Após o confronto entre os valores obtidos para o “wetness 

index” com a morfologia do terreno e com a rede hidrográfica optou-se pela divisão 

de W em 3 classes, podendo-se estabelecer uma relação aproximada entre o 

“wetness index” e a fisiografia do terreno conforme se descreve no Quadro 5.5.13.  
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Quadro 5.5-13 – Classes de W (“wetness index”) e correspondência aproximada com a 

fisiografia do terreno 

Cls W Descrição 

1 < 6 áreas com muito pouca recepção de escoamento de montante e/ou elevada 

inclinação que garante uma boa drenagem externa, tipicamente zonas de 

cumeada ou de encosta em situações de separação de águas 

2 6 -10 áreas com maior recepção de escoamento proveniente de montante mas em 

que também aumenta o declive, mantendo-se o índice W em valores 

moderados, tipicamente, áreas de encosta 

3 >10 áreas de grande acumulação de escoamento, podendo essa acumulação ser 

tanto maior quanto menor for o declive, tipicamente zonas de base de encostas 

longas e com pouco declive e vales junto de linhas de água 

No cálculo efectuado para a área em estudo ocorreram algumas áreas de 

indefinição do valor de W obtido em virtude de existirem algumas células no modelo 

digital de terreno com declive nulo. Essas áreas estão assinaladas no 

Quadro 5.5.14 (como n.d.) juntamente com a distribuição das 3 classes referidas 

anteriormente. No Desenho 11, que consta do Anexo II, apresenta-se a Carta do 

“Wetness Index” elaborada para a área em estudo. 

Quadro 5.5-14 – Distribuição das classes do índice W nas Alternativas 1 e 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2  

Classes 

W 

 

W 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

Área 

(ha) 

Área  

(%) 

Acum. 

(%) 

1 <6 810 14,4% 14,4% 712 13,8% 13,8% 

2 6-10 4 210 75,0% 89,5% 3 914 75,6% 89,4% 

3 >10 561 10,0% 99,4% 522 10,1% 99,5% 

 n.d. 31 0,6% 100,0% 27 0,5% 100,0% 

 Total 5 612 100,0%  5 175 100,0%  

Em termos gerais verifica-se que a área em estudo parece indiciar uma boa 

drenagem externa, apenas cerca de 10 % da área total se encontra na classe 

W >10 em que ocorre maior acumulação de escoamento. Esta característica 

reflecte a percepção geral da paisagem, constituída essencialmente por superfícies 

aplanadas e onduladas, com inclinação predominante de leste para oeste, com 

incisões de uma rede de pequenas linhas de água e em que não ocorrem vales 

significativos. Estas características, se em termos gerais podem constituir uma 

vantagem importante no que diz respeito às condições de drenagem externa da 

área, por outro lado, quando se consideram os declives dominantes, reforçam os 

indícios de existência de condições favoráveis à ocorrência de erosão hídrica do 

solo. 
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5.5.5. CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DO SOLO 

EROSÃO DO SOLO – VESTÍGIOS DE EROSÃO 

No âmbito deste trabalho efectuaram-se em Fevereiro-Março de 2006 algumas 

observações de campo com vista à detecção de vestígios de erosão na área dos 

blocos de rega em estudo. As observações realizadas apresentam diversas 

limitações:  

� não representam um levantamento exaustivo e detalhado de toda a área, o 

que seria muito mais exigente; 

� nesta época do ano as culturas de Outono-Inverno e a cobertura herbácea 

em geral apresentam altura e densidade suficiente para ocultar muitos dos 

vestígios erosivos existentes nos terrenos agricultados, onde esses 

fenómenos podem apresentar maior gravidade; 

� o ano de 2005 foi extremamente seco e o de 2006, sendo um pouco mais 

húmido, não teve, contudo, até à data referida, precipitações de grande 

intensidade, que são as responsáveis pela quase totalidade das perdas de 

solo por erosão.  

A dificuldade na detecção de vestígios de erosão significativos não permite concluir 

que este fenómeno não possa ocorrer com uma intensidade relevante. De facto, 

observações efectuadas ao longo de vários anos na região, permitem considerar 

que a erosão hídrica nesta área, particularmente em solos agricultados e recém 

mobilizados, pode ser uma forma de degradação com efeitos muito significativos. 

Geralmente os fenómenos erosivos mais graves são episódicos, mas são certos. 

Quando estão criadas situações favoráveis à ocorrência destes fenómenos, estes 

podem deixar marcas de degradação profundas, com a formação de ravinas até ao 

material originário do solo e, por vezes, até mais de 1 metro de largura, em 

particular em solos já pouco profundos. Os sulcos e as ravinas são as marcas mais 

visíveis da erosão hídrica, mas a perda de solo abrange todo o terreno tanto mais 

quanto mais exposto estiver à acção da chuva.  

Embora a área em estudo não apresente vestígios evidentes de ocorrências graves 

de erosão no passado recente, as limitações inerentes à época do ano em que se 

realizaram as observações de campo e as condições gerais de morfologia do 

terreno, sugerem que a erosão hídrica pode atingir níveis significativos desde que o 

maneio do solo seja feito de forma despreocupada e sem tomar em consideração 

os riscos associados a este fenómeno, como tem sido prática comum no passado. 
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SALINIZAÇÃO E SODIZAÇÃO DOS SOLOS  

A salinização e a sodização ou alcalização do solo são processos que muitas vezes 

estão associados mas que têm consequências bastante diferentes sobre o solo e 

sobre as suas condições de utilização.  

A salinização secundária do solo, frequentemente associada ao regadio (Szabolcs, 

1997), resulta de uma acumulação excessiva de sais na zona de desenvolvimento 

das raízes das plantas. Nos casos mais graves pode abranger toda a espessura do 

solo, com acumulações de sais desde a superfície. A sua principal consequência 

negativa reflecte-se no aumento da pressão osmótica da solução do solo, 

dificultando a absorção de água por parte das plantas em geral e das culturas 

agrícolas em particular. As consequências negativas sobre a produção serão tanto 

maiores quanto maior for a sensibilidade das culturas à salinidade.  

A sodização traduz-se por um aumento da proporção do catião sódio (Na+) no solo, 

mais concretamente, no conjunto de catiões adsorvidos à superfície das partículas 

coloidais dos minerais de argila e da matéria orgânica do solo. O aumento da 

percentagem de sódio tem fortes implicações negativas sobre a estrutura do solo.  

Facilita a dispersão dos colóides, em particular dos minerais de argila, o que 

significa que estes deixam de exercer o seu efeito de ligação e estabilização sobre 

o conjunto das restantes partículas do solo conduzindo, progressivamente, ao 

colapso dos agregados porosos do solo e a um rearranjo mais denso e compacto 

das partículas desagregadas, com consequências negativas sobre a infiltração, a 

drenagem e o arejamento do solo. 

Quando os dois processos referidos atingem uma expressão significativa, os solos 

em causa são designados como Solos Salinos, Sódicos ou Sódico-Salinos que, no 

conjunto correspondem aos chamados Solos Halomórficos. São usados dois 

critérios para a definição destes solos: 

Os Solos Salinos apresentam um teor de sais solúveis, determinado pela 

condutividade eléctrica no extracto de saturação (ECe) a 25ºC, superior a 4 dS m-1 

(ou mmhos/cm); ECe corresponde à condutividade da solução do solo quando este 

se encontra saturado com água. 

Os Solos Sódicos apresentam uma Percentagem de Sódio Adsorvido (ou Exchange 

Sodium Percentage – ESP) no complexo de troca (ou de adsorção) do solo superior 

a 15 % da capacidade total de troca do solo. 

Combinando estes dois critérios podem definir-se três tipos de solos halomórficos, 

tal como se refere no Quadro 5.5.15. 
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Quadro 5.5-15 – Tipos de solos Halomórficos e critérios de classificação 

Solos Halomórficos ECe (dS m-1) % Na adsorvido (ESP) 

S. Salinos > 4 < 15 

S. Sódicos (ou alcalizados) < 4 > 15 

S. Sódico-salinos > 4 > 15 

Por maior facilidade de análise, em vez do ESP também se recorre frequentemente 

à razão de adsorção de sódio (Sodium Adsorption Ratio – SAR) determinada 

normalmente no extracto de saturação do solo: 

2

)( 22 ++

+

+
=

MgCa

Na
SAR  

com a concentração dos catiões expressa em mmol(+)/l. Na gama de valores entre 

2 e 30% a ESP de um solo pode ser considerada aproximadamente igual ao valor 

da SAR da solução do solo ou da água com a qual o solo venha a estar em 

equilíbrio químico. 

Relativamente aos solos incluídos nos blocos de rega em estudo não se verifica 

qualquer referência cartográfica à existência de Solos Salinos, nem Sódicos nem 

Sódico-Salinos (SROA, s/data e IDRHa–DS, 2003). No caso dos Solos Sódicos e 

Sódico-Salinos tal não é de estranhar pois estas unidades taxonómicas nem sequer 

estão previstas na Classificação dos Solos de Portugal, elaborada no decurso dos 

estudos de prospecção e cartografia de solos a sul do rio Tejo.  

Pelos dados disponíveis (IDRHa, 2003; SROA, 1973) verifica-se que os valores de 

ECe são muito baixos, sendo os valores mais altos registados no horizonte A (em 

dS m-1) de 0,45 (Cp), 0,30 (Bpc) e 0,22 (Cpv). No horizonte B algumas famílias 

apresentam valores entre 0,30 e 0,20 dS m-1 (Pac, Bvc, Cpv, Pag e Pm, por ordem 

decrescente). Portanto, qualquer dos casos assinalados (com a ressalva de se 

tratar de uma amostra pouco representativa em que a maior parte dos perfis não se 

localiza na área em estudo) apresenta valores bastante abaixo do limite indicado 

para os solos salinos e abaixo de 1-1,5 dS m-1, valores em que as culturas 

agrícolas mais sensíveis à salinidade começam a manifestar perdas de produção. 

No caso da Percentagem de Sódio de Troca ou ESP verifica-se pelos poucos 

dados analíticos existentes que diversas famílias de solos cartografadas na área 

em estudo (IDRHa, 2003; SROA, 1973 e Cardoso, 1965) apresentam valores de 

ESP superiores a 3% e a 6% (limite dos Solos Sódicos adoptado na classificação 

de solos australiana) em um ou mais horizontes, em particular no horizonte B. 
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Esses casos estão assinalados no Anexo IV, respectivamente com o valor 2 (várias 

famílias) e 3 (famílias Pag e Vt). 

Estudos recentes na região entre Évora e Beja (Fonseca et al., 2001 e Monteiro, 

2004) têm assinalado a ocorrência de diversos pédones da ordem dos Solos 

Argiluviados cujo complexo de troca é dominado pelos catiões Na e Mg, 

especialmente no horizonte subsuperficial B. No caso dos solos da ordem dos 

Barros, que dominam na área dos blocos de rega em análise, não existe um estudo 

equivalente e suficientemente detalhado para permitir uma melhor e mais rigorosa 

avaliação do estado actual da sodicidade dos solos da área em estudo.  

Considerando a escassez de dados de solos na área dos blocos de rega em 

análise bem como o facto dos valores de ESP e da salinidade poderem apresentar 

grandes variações dentro da mesma família de solos, torna-se evidente a 

necessidade de realizar amostragens mais detalhada destes parâmetro nos solos 

da área em estudo.  

ESTRUTURA DO SOLO 

A degradação da estrutura traduz-se geralmente pelo aumento do grau de 

compactação do solo, o aumento da resistência mecânica quando seco, a redução 

da taxa de infiltração e/ou da permeabilidade à água e ao ar. Pode-se considerar a 

seguinte divisão quanto aos processos que conduzem a uma degradação da 

estrutura com origem antrópica: 

� por humedecimento e secagem 

� selagem e encrostação (formação de crosta à superfície do solo) 

� endurecimento ao secar (formação de camada arável dura quando seca 

“hardsetting”) 

� por pressão mecânica (normalmente sob a camada arável, podendo dar 

origem à formação de um calo de lavoura com propriedades de um 

fragimperme)  

De grande importância para a deterioração da estrutura do solo, especialmente na 

camada superficial, é também a perda de matéria orgânica e de biodiversidade que 

se verifica na generalidade dos solos agrícolas. A redução da matéria orgânica do 

solo tem reflexo directo na redução da resistência e da resiliência da estrutura do 

solo. 

Não existe uma avaliação específica sobre este problema e com suficientemente 

abrangência para os solos da área em estudo. No entanto, estudos dispersos têm 

assinalado a existência de condições favoráveis à formação de crosta superficial e 

de endurecimento na camada superficial do solo, especialmente no caso de solos 
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de texturas intermédias com predomínio de argilas do tipo da caulinite e das micas 

hidratadas (Sumner, 1993).  

O predomínio de solos da ordem dos Barros nos blocos de rega em apreço, com 

elevado teor de argila e predomínio de minerais de argila expansíveis, sugere que 

os dois problemas anteriores poderão não apresentar a mesma gravidade que em 

outras áreas. Em contrapartida, estes solos apresentam grande sensibilidade à 

formação de uma camada subsuperficial compacta, como sucede com o calo de 

lavoura.  

5.5.6. QUALIDADE DE ÁGUA PARA REGA 

A qualidade da água de rega exerce impacte directo sobre diversas propriedades 

do recurso solo que interferem com a sua fertilidade. Entre esses impactes são 

especialmente relevantes, pelos seus efeitos negativos, o risco de salinização do 

solo (aumento do teor de sais) e o risco de sodização (aumento da proporção do 

catião sódio no conjunto dos catiões de troca do solo). 

Para a apreciação dos efeitos da qualidade da água sobre o solo foram 

consideradas as tabelas de Ayers & Westcot (1985) disponíveis em várias 

publicações da FAO sobre regadio e incluídas no Anexo IV. 

Como dados de base de qualidade da água para rega foram utilizados os valores 

obtidos na caracterização físico-química das águas subterrâneas, referidos no 

capítulo relativo ao descritor hidrogeologia, bem como os dados de qualidade das 

águas superficiais fornecidos pela EDIA (Alqueva – Captação – Superfície) e que se 

apresentam no Anexo V relativo aos recursos hídricos superficiais. 

SALINIZAÇÃO DO SOLO 

O parâmetro de qualidade da água de rega com maior importância para o risco de 

salinização do solo é, naturalmente, a sua concentração em sais, expressa 

geralmente pela condutividade eléctrica (CE, em dS/m, equivalente a 103 µS/cm). 

Comparando os dados obtidos para águas superficiais com os registos disponíveis 

para as águas subterrâneas verifica-se estes últimos revelam níveis máximos de 

CE quase 6 vezes mais elevados do que os níveis máximos observados para as 

águas superficiais.  

No conjunto de amostras para águas subterrâneas (Duque, 2005) uma destas 

apresenta um elevado grau de salinidade, com CE > 3 dS/m limite a partir do qual, 

de acordo com Ayers & Westcot (1985), a água deve ter um grau de restrição 

severo no seu uso. Outras 4 amostras apresentam níveis de CE entre 2 e 3 dS/m, 

ou seja na faixa superior da classe 0,7 - 3 dS/m definida como sendo de águas com 

limitações de uso ligeiras a moderadas. Em contrapartida, todas as análises das 

águas superficiais, disponibilizadas pela EDIA, se situam na sua grande maioria na 
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classe mais baixa (EC < 0,7 dS/m) podendo considerar-se águas sem qualquer 

restrição de uso do ponto de vista do risco de salinização do solo.  

Tendo em conta que nas áreas regadas incluídas nos blocos de rega em apreço a 

água para rega provêm quase na totalidade da exploração de recursos hídricos 

subterrâneos, pode concluir-se que a rega actual com águas subterrâneas 

representa claramente um maior risco potencial de salinização do solo do que se a 

rega fosse efectuada utilizando recursos hídricos superficiais. 

SODIZAÇÃO DO SOLO 

Para avaliar o impacto da água de rega na sodização do solo é necessário 

considerar pelo menos dois parâmetros básicos de qualidade da água: 

condutividade eléctrica (CE, em dS/m) e o SAR (Sodium Adsorption Ratio) ou razão 

de adsorção de sódio, determinada a partir da relação entre os seguintes catiões de 

troca do solo: 

2

)( 22 ++

+

+
=

MgCa

Na
SAR  

com a concentração dos catiões expressa em mmol(+)/l. 

De acordo com as análises efectuadas verifica-se que a SAR das águas 

subterrâneas pode atingir valores mais elevados do que no caso das águas 

superficiais embora a diferença entre elas não seja muito grande (inferior a unidade 

de SAR). Analisando a qualidade de ambas as águas quanto à sua influência na 

sodização do solo, traduzida pelo seu efeito na infiltração e drenagem do solo de 

acordo com a tabela de Ayers & Westcot (1985), verifica-se os dois tipos de água 

considerados  obtêm classificações diferentes.  

No caso das águas superficiais verifica-se que as amostras com SAR na classe 

3 - 6 apresentam todas CE entre 0,3 e 0,6 dS/m o que as faz incluírem-se na classe 

de ligeiras a moderadas restrições de uso. Na realidade, dado que todas se situam 

relativamente próximo do limite inferior de 0,3 dS/m as restrições de uso deverão 

ser moderadas e algumas estão até muito perto de passar para a classe de 

restrições severas de uso. Também na classe mais baixa de SAR (0 - 3) se 

encontram amostras de água com níveis muito baixos de salinidade 

(EC < 0,2 dS/m) o que as faz incluir na classe de restrições severas de uso no que 

diz respeito à sodicidade e ao seu efeito sobre a infiltração e a drenagem do solo.  

A situação apresenta-se de modo diferente no caso das águas subterrâneas. Dada 

a sua elevada salinidade todas as amostras apresentadas se enquadram na classe 

mais favorável, sem qualquer tipo de restrição de uso (do ponto de vista do seu 

efeito sobre a infiltração e drenagem do solo). Quer a amostra com maior SAR - 6,1 
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(classe 6 - 12) quer as amostras da classe de SAR imediatamente abaixo (3 - 6) 

apresentam valores de salinidade suficientemente altos para obviar ao efeito 

deletério do Na (CE > 1,9  e CE > 1,2 dS/m, respectivamente).  

Concluindo, verifica-se que a utilização de recursos hídricos subterrâneos para rega 

não apresenta à partida risco de sodização, sendo neste caso a sua utilização mais 

favorável do que o recurso a águas superficiais. Apesar das análises disponíveis 

das águas superficiais indicarem níveis máximos SAR ligeiramente inferiores aos 

máximos registados para as águas subterrâneas, esta situação manifesta-se 

porque comparando águas superficiais e águas subterrâneas com níveis de SAR 

equivalentes, as primeiras tendem a apresentar sempre níveis de salinidade mais 

baixos do que as segundas. Deste modo quanto menor for o nível de salinidade da 

água maior expressão terá a presença do sódio. 

5.5.7. USO ACTUAL DO SOLO 

A área em estudo na qual se desenvolve o Projecto dos Blocos de Rega de Ferreira 

e Valbom é claramente um território em que as actividades agrícolas são 

preponderantes, face às restantes utilizações do solo.  

A sede concelho, Ferreira do Alentejo, situada no centro da área de estudo, 

constitui a zona de uso urbano mais significativa. No entanto, assinala-se também 

as povoações de Alfundão e Peroguarda, a Herdade do Pinheiro bem como outros 

núcleos de tecido urbano descontínuo correspondente a montes ou casas 

agrícolas, de maior ou menor dimensão construída. Nesta forma de uso do solo, 

assinalam-se também algumas unidades industrias e de serviços, no perímetro 

daquela vila. 

Para além do uso agrícola e do uso urbano, regista-se ainda a presença de 

pequenas manchas de eucaliptal e pinhal, representando o uso florestal, e a 

pedreira de dioritos, correspondente ao uso extractivo cuja área ocupada pode 

considerar-se residual face aos restantes tipos de ocupação do solo. 

De acordo com o trabalho de campo efectuado verifica-se que na área de influência 

dos blocos de rega em apreço predominam as culturas temporárias em regime de 

sequeiro (57% na Alternativa 1 e 55 % na Alternativa 2), seguidas do olival 

extensivo com cerca de 17 % de área ocupada no caso da Alternativa 1 e de 18 % 

no caso da Alternativa 2. Actualmente são já praticadas culturas irrigadas em cerca 

de 20 % da área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom correspondentes a 

culturas anuais em regadio (7 % a 8 %), olival intensivo (9 % e 10 %) e vinha (2 %) 

(Quadro 5.5.16). No Desenho 12, que consta do Anexo II, apresenta-se a carta de 

ocupação actual do solo para a área de estudo. 
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Quadro 5.5-16 – Representação dos tipos de ocupação do solo na área em estudo, para as duas 

alternativas 

 

ÁREAS DE USO AGRÍCOLA 

Tal como já foi referido, o uso agrícola representa a forma de ocupação do solo 

com maior expressão e importância.  

No âmbito do uso agrícola, sobressaem as culturas arvenses em sequeiro e 

regadio, o olival, em grande expansão, a vinha, algumas parcelas de fruticultura e 

também a componente de actividade pecuária, apoiada por culturas em pastagens, 

sobretudo para criação de ovinos. 

As culturas arvenses de sequeiro, ocupam grande parte das áreas cultivadas, em 

rotação de culturas anuais como trigo, cevada, aveia ou girassol, e consociações de 

cereais com leguminosas, para forragem. Também ocorrem com alguma frequência 

algumas parcelas/explorações com arvenses em regadio. 

O olival encontra-se plenamente instalado nesta região usufruindo de boas 

condições de desenvolvimento. Os olivais de instalação recente estão preparados 

com técnicas culturais que incluem sistemas de rega localizada. Esta cultura está 

presente em todos os sub-blocos de rega, em maior ou menor proporção. 

A cultura da vinha marca também uma presença importante, sobressaindo a vasta 

área de exploração de vinha para produção de uva de mesa pertencente à herdade 

do Pinheiro, incluída no Sub-bloco de Ferreira Este.  

Na área do Monte do Pereiro, a sudeste de Ferreira do Alentejo, surge uma mancha 

significativa com amendoal, em cultura alinhada e mecanizada e já regada 

Ocupação do solo (ha) Alternativa 1 Alternativa 2 

Culturas temporárias em regadio 389,58 389,11 

Culturas temporárias em sequeiro 3169,51 2807,48 

Culturas temporárias sob-coberto de culturas 

permanentes 142,89 94,23 

Estruturas agro-pecuárias 2,22 0,00 

Estufas 101,11 100,99 

Montes e casas de habitação 7,19 3,75 

Olival extensivo 949,10 932,81 

Olival intensivo 505,63 504,99 

Pomares 125,40 125,25 

Uso florestal 0,06 0,06 

Vinha 123,68 123,53 

Albufeiras 0,03 0,03 

Cursos de água 39,11 36,06 
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actualmente. Junto ao perímetro urbano daquela sede de concelho também se 

regista uma área de nogueiral. 

Na área em estudo surgem também exemplos de culturas extensivas em sequeiro, 

em que surgem de forma dispersa exemplares de azinheiras ou sobreiros. Na 

utilização silvo-pastoril, o território é partilhado pelos animais em criação pecuária 

que se alimentam do substrato herbáceo e pelo aproveitamento pelo homem dos 

recursos do estrato arbóreo, como a cortiça e a madeira, para além da utilização 

das sombras criadas pelo estrato arbóreo disperso nas actividades de pastorícia.  

Relacionadas com o uso agrícola, existem algumas albufeiras e charcas, 

particularmente no Sub-bloco de Ferreira Este (albufeiras da Capela e de João de 

Moura). 

 

Fotografia 5.5.2– Olival na zona do Sub-bloco de Ferreira Oeste 
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Fotografia 5.5.3 – Arvenses em regadio (Sub-bloco de Figueirinha) 

ÁREAS DE USO URBANO 

A ocupação urbana do território é representada sobretudo pela vila de Ferreira do 

Alentejo, localizada praticamente no centro da área de estudo, embora fora da área 

reservada aos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. São também assinaladas as 

povoações de Alfundão e Peroguarda, Pinheiro bem como outros núcleos, de maior 

ou menor dimensão, correspondentes a montes ou casas agrícolas.  

A esta forma de uso do solo associam-se algumas unidades industriais e de 

serviços, situados no perímetro da Vila de Ferreira do Alentejo, tais como as 

subestações da REN (rede eléctrica nacional), a cooperativa agrícola local (CAFA) 

e outras unidades de menor dimensão.  

A característica mais evidente dos aglomerados construídos é a sua disposição não 

dispersa. Fora do tecido urbano correspondente aos núcleos principais bem 

delimitados, regista-se a presença, dos montes agrícolas, dispersos pela paisagem 

e determinados pela organização da propriedade e dos respectivos usos. 

ÁREAS DE USO FLORESTAL 

Tendo em conta a tradicional utilização agrícola no Alentejo, o uso florestal tem 

pouca representatividade na área em estudo. Na área em estudo ocorrem pelo 

menos três pequenas manchas no Sub-bloco de Ferreira Oeste correspondentes a 

pequenos núcleos com o desenvolvimento de eucaliptos ou pinheiros.  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 185 

 

 

Fotografia 5.5.4– Eucaliptal e olival no Sub-bloco de Ferreira Oeste 

 

Fotografia 5.5.5 – Pedreira de dioritos da Figueirinha 

ÁREA DE USO EXTRACTIVO 

Adjacente à área do Sub-bloco da Figueirinha, encontra-se uma exploração de 

dioritos (Pedreira de Dioritos da Figueirinha), na zona do alto com o mesmo nome. 

Actualmente existe uma grande escavação a céu aberto, com grandes 

escombreiras e locais para acolhimento de entulhos. 
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5.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização geral dos recursos hídricos 

superficiais da área interessada pelo Projecto em estudo, abordando os seguintes 

aspectos: 

� caracterização geral das bacias hidrográficas principais; 

� caracterização das linhas de água da área em estudo; 

� usos da água e fontes poluidoras; 

� qualidade da água. 

Para a elaboração desta análise recorreu-se à consulta dos documentos que 

constituem o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado e aos elementos disponíveis 

na página electrónica do INAG, designadamente o Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH) e o Inventário Nacional dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR). 

5.6.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A área em estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Sado, sub-bacia da 

Ribeira da Figueira.  

A bacia hidrográfica do rio Sado, a maior bacia inteiramente nacional, cobre uma 

superfície de 7 640 km².  

Esta bacia, situa-se na região sudoeste de Portugal Continental, entre as 

coordenadas 37º25’ e 38º40’ de latitude norte e 7º40’ e 8º50’ de longitude oeste. A 

norte é limitada pela bacia do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia 

do Mira e a oeste por uma faixa costeira de pequenas bacias de ribeiras que 

drenam directamente para o Oceano Atlântico.  

O rio Sado nasce na serra da Vigia, a uma altitude de cerca de 230 m. O rio corre 

na direcção sul-norte até à confluência com a ribeira de Odivelas, após a qual 

inflecte para noroeste até atingir a sua foz, em Setúbal, percorrendo no total cerca 

de 180 km. 

A bacia hidrográfica do Sado apresenta um regime hidrológico bastante alterado, 

devido à existência de um número significativo de aproveitamentos hidráulicos.  

De acordo com o PBH do rio Sado, o escoamento médio anual é da ordem de 

1.340 hm3/ano no Sado, o que corresponde a um escoamento específico médio de 
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175 mm/ano. Sendo a precipitação média ponderada sobre a bacia igual a 620 

mm/ano, conclui-se que o coeficiente de escoamento é 0,28. 

A Ribeira da Figueira é um dos afluentes da margem direita do rio Sado. Esta linha 

de água desenvolve-se de Nascente para Poente percorrendo uma distância de 

cerca de 51 km e à qual corresponde uma área drenada de 568 km2. 

5.6.3. CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA NA ÁREA DE ESTUDO 

Tal como já foi referido, a área de estudo insere-se na sub-bacia hidrográfica da 

ribeira da Figueira. As linhas de água principais presentes na área em estudo – 

ribeira de Canhestros, ribeiro de Vale do Ouro, ribeira da Capela, barranco do 

Castelo Ventoso e ribeira da Ribeirinha - são afluentes da margem esquerda da 

ribeira da Figueira. Tratam-se de linhas de água de planície, de declives reduzidos 

e leitos pouco encaixados. 

No Desenho 13, que consta do Anexo II, apresentam-se as bacias hidrográficas 

destas linhas de água principais existentes na área de implantação dos Blocos de 

Rega do Alfundão.  

A consulta do Desenho 13 permite verificar que as bacias hidrográficas destas 

linhas de água apresentam uma forma alongada, de orientação E-W, no casos das 

ribeiras de Canhestros e de Vale do Ouro), SE-NW, no caso da ribeira da Capela e 

do barranco de Castelo Ventoso, e S-N, no caso da ribeira Ribeirinha.  

A maior e mais ramificada destas bacias é a do ribeiro de Vale do Ouro, a qual 

apresenta cinco afluentes importantes: 3 da margem esquerda – barranco do Rio 

Seco, ribeira de Vale Viveiros e ribeira de Vale de Judeu – e dois da margem direita 

– ribeiro do Carvalhosinho e barranco do João de Moura.   

No Quadro 5.6.1 apresentam-se as características das linhas de água que 

compõem a rede hidrográfica da área de estudo. 

Grande parte destas linhas de água apresenta um regime hídrico alterado, em 

resultado da presença de barragens. A consulta do Desenho 13 permite identificar 

três barragens de dimensão considerável na área em estudo, nas seguintes linhas 

de água: barranco do Castelo Ventoso, barranco do João de Moura e ribeiro do 

Carvalhosinho. 
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Quadro 5.6-1 – Classificação da rede hidrográfica da área em estudo 

Linha de água 

Classificação 

decimal 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Comprimento da 

linha de água 

(km) 

Ribª. de Canhestros 622 68 05 130,1 28,0 

Ribº. Vale do Ouro 622 68 07 79,3 18,0 

Bº. do Rio Seco (Bº do Pereiro) 622 68 07 01 20,5 15,0 

Bº. Do Carvalhosinho 622 68 07 02 14,9 7,5 

Ribª. do Vale de Viveiros 622 68 07 03 4,1 4,0 

Ribª. do Vale do Judeu 622 68 07 05 7,1 6,0 

Bº do João de Moura 622 68 07 07 5,6 4,0 

Ribª. da Capela 622 68 09 18,0 12,0 

Bº. do Castelo Ventoso ou do 

Rio Seco 
622 68 11 17,7 10,5 

Ribª. da Ribeirinha 622 68 13 12,2 8,0 

Fonte: Índice Hidrográfico  

No que respeita aos escoamentos na área abrangida pelo Projecto, dada a 

inexistência de registos nas ribeiras da área em estudo, estes foram estimados a 

partir da equação regional de regressão para a região hidrográfica do Sado, que 

permite relacionar o escoamento anual com a precipitação (Correia, 1977). 

Assim, admitindo como valor anual de precipitação representativo da área de 

estudo os 527,2 mm correspondentes à Estação Udométrica de Ferreira do 

Alentejo, e aplicando a equação regional de regressão: 

E = - 165 + 0,5 . P 

em que: 

� E – representa o escoamento anual (mm) 

� P – representa a precipitação anual (mm) 

tem-se para o valor de escoamento na área de implantação dos blocos de rega de 

Alfundão relativo a um ano médio cerca de 99 mm. 

Tendo em conta o valor de escoamento anual e as características das bacias 

hidrográficas das ribeiras existentes na área de estudo é possível estimar as 

afluências totais para estas ribeiras considerando um ano médio (Quadro 5.6.2).  
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Quadro 5.6-2 – Afluências para as ribeiras existentes na área de estudo 

Linha de água 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Afluências em ano 

médio (hm3) 

Ribª. de Canhestros 130,1 12,8 

Ribº. Vale do Ouro 79,3 7,8 

Bº. do Rio Seco (Bº do Pereiro) 20,5 2,0 

Bº. do Carvalhosinho 14,9 1,5 

Ribª. do Vale de Viveiros 4,1 0,4 

Ribª. do Vale do Judeu 7,1 0,7 

Bº do João de Moura 5,6 0,6 

Ribª. da Capela 18,0 1,8 

Bª. do Castelo Ventoso ou do Rio 

Seco 
17,7 1,8 

Ribª. da Ribeirinha 12,2 1,2 

5.6.4. NECESSIDADES E USOS DA ÁGUA 

O uso de água superficial com maior relevância na área em estudo é a rega, 

verificando-se que o abastecimento público das populações existentes na área em 

estudo e envolvente próxima é efectuado exclusivamente a partir de captações de 

águas subterrâneas.  

Não se dispõe de dados que permitam estimar a água superficial captada para a 

rega na área em estudo.  

A água para utilização na rega é, em geral, captada a partir de barragens ou 

charcas construídas pelos proprietários das explorações agrícolas precisamente 

para este fim. Com efeito, durante o reconhecimento de campo efectuado foi 

possível verificar a existência de diversas pequenas barragens e charcas que são 

utilizadas como reservas de água para rega.  

Para além do uso da água superficial para rega, importa referir que a área em 

estudo se insere numa zona com alguma tradição de pesca. De acordo com a 

página oficial da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a pesca é praticada em 

várias albufeiras e linhas de água do concelho. Entre estas incluem-se o barranco 

de Castelo Ventoso e a albufeira da Quinta de S. Vicente (Ribª de Vale do Ouro), 

situados na área de implantação do Projecto, as lagoas dos Patos e do Peneireiro, 

localizadas a norte desta, no barranco da Casa Branca, e as barragens de Sequeiro 

e de Vale Alarve, situadas na bacia hidrográfica da ribeira de Canhestros, a jusante 

da área de implantação do Projecto. 

5.6.5. FONTES POLUIDORAS 

Neste ponto apresenta-se um inventário das fontes de poluição de origem urbana e 

industrial localizadas na área em estudo. As fontes de informação consultadas para 

a elaboração deste inventário foram o PBH do rio Sado e o Inventário Nacional dos 
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Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR) 

disponibilizado a partir da página electrónica do INAG. Consideraram-se ainda as 

informações disponibilizadas pela CCDR-A e o reconhecimento de campo 

efectuado. 

No que respeita às fontes de poluição industrial, não foi possível efectuar a 

discretização da informação ao nível das bacias hidrográficas da área em estudo, 

apresentando-se os resultados respeitantes ao concelho de Ferreira do Alentejo e à 

sub-bacia da ribeira da Figueira. 

Apesar das imprecisões que as avaliações do PBH possam apresentar face à 

realidade, quer no que diz respeito às unidades efectivamente existentes, quer nas 

respectivas cargas poluentes, constituem, o levantamento mais completo e 

actualizado das fontes poluidoras de origem industrial existentes na bacia e nas 

sub-bacias hidrográficas do rio Sado, justificando-se desta forma a inclusão desta 

informação no presente estudo. 

No Quadro 5.6.3 apresenta-se o número de indústrias, por sector, do concelho de 

Ferreira do Alentejo, que descarregam os seus efluentes directamente nas linhas 

de água e no Quadro 5.6.4 as cargas poluentes rejeitadas na bacia hidrográfica da 

ribeira da Figueira, provenientes do sector industrial, de acordo com o PBH do Rio 

Sado.  

Quadro 5.6-3 – Indústrias existentes no Concelho de Ferreira do Alentejo que descarregam os 

seus efluentes directamente nas linhas de água 

Concelho Sector industrial Nº de unidades 

Lagares/refinação de azeite 3 

Suinicultura 11 

Adegas/Destilarias 1 

Abate animais /conservas de carne 1 

Conservas de frutos e produtos 
hortícolas 

2 

Transf. cereais e leguminosas 1 

Fab. outros prod. Alimentares 1 

Ind. Extractiva 9 

Ferreira do 
Alentejo 

Outras indústrias 11 

40 

FONTE: PBH do rio Sado 
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Quadro 5.6-4- Cargas poluentes de origem industrial rejeitadas no meio hídrico, por sub-bacia 

Cargas anuais afluentes ao meio hídrico  

SST 
(t/ano) 

CBO5 

(t/ano) 
CQO 
(t/ano) 

N  
(t/ano) 

P 

(t/ano) 
Col. 

Fecais 
Col. 

Totais 

1770 1261 2405 95 33 4,33E14 1,22E15 
FONTE: PBH do rio Sado 

Tendo em conta as informações constantes do PBH do rio Sado, no que respeita 

aos valores de cargas poluentes apresentados no Quadro 5.6.4 importa notar que, 

as estimativas das cargas rejeitadas não consideram a contribuição de um número 

significativo das empresas identificadas, por falta de informação sobre as mesmas 

(nº trabalhadores, volume de águas residuais, etc.). De notar ainda que grande 

parte das indústrias agro-alimentares existentes tem um funcionamento sazonal, 

pelo que as cargas médias anuais poderão não representar a importância efectiva 

destas unidades, no que se refere ao potencial de poluição dos recursos hídricos. 

De acordo com os quadros apresentados, importa destacar o número significativo 

de unidades de suinicultura existentes no concelho de Ferreira do Alentejo, com a 

correspondente importância em termos de carga orgânica que é descarregada na 

bacia hidrográfica da ribeira da Figueira. 

De acordo com as informações prestadas pela CCDR-A, na área de implantação do 

projecto em apreço existe apenas uma suinicultura, a qual dispõe de lagoas de 

estabilização para o tratamento dos seus efluentes. Esta suinicultura situa-se na 

bacia hidrográfica da ribeira da Capela, no local assinalado no Desenho 13. 

No que respeita à poluição pontual de origem urbana, apresentam-se no 

Quadro 5.6.5, as estimativas das respectivas cargas poluentes descarregadas na 

bacia hidrográfica da ribeira da Figueira, constantes do PBH do Rio Sado. 

Quadro 5.6-5 – Cargas poluentes de origem urbana rejeitadas no meio hídrico 

Cargas anuais afluentes ao meio hídrico 
(t/ano) 

CBO5 CQO N P 

86,3 172,6 27,9 5,8 
FONTE: PBH do rio Sado 

A comparação entre os valores apresentados nos Quadros 5.6.4 e 5.6.5 permite 

verificar que as cargas poluentes estimadas de origem urbana, rejeitadas no meio 

hídrico, na bacia hidrográfica da ribeira da Figueira, são significativamente inferiores 

às de origem industrial. 
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De acordo com o INSAAR, as ETAR existentes nas bacias hidrográficas das linhas 

de água que atravessam a área de implantação do projecto são as que se indicam 

no Quadro 5.6.6, cuja localização é assinalada também no Desenho 13.  

Quadro 5.6-6 – Características das ETAR existentes nas bacias hidrográficas da área em estudo 

ETAR 
Pop. servida  

(hab.) 
Tipo de 

Tratamento 

Volume 
descarregado 

(m3/ano) 

Alfundão 1 398 Secundário 37 522 

Ferreira do 
Alentejo 

4126 
Secundário 130 664 

FONTE: INSAAR 

Na área em estudo, para além da poluição de origem pontual, assume uma grande 

importância a poluição difusa, particularmente a que tem origem nas escorrências 

de áreas agrícolas e pecuárias, a qual é responsável pela afluência de cargas muito 

elevadas de azoto e fósforo aos meios hídricos. No Quadro 5.6.7, apresentam-se 

as cargas de azoto e fósforo estimadas no PBH do Rio Sado para a bacia 

hidrográfica da ribeira da Figueira.  

Quadro 5.6-7 – Estimativa das cargas poluentes anuais de origem difusa na bacia 

hidrográfica da ribeira da Figueira 

Áreas de regadio 5223 

Restantes zonas rurais 99 

Pecuária 2,3 

Carga média anual 

de fósforo (t/ano) 

Total 5324,3 

Áreas de regadio 72773 

Restantes zonas rurais 153 

Pecuária 8,6 

Carga média anual 

de azoto (t/ano) 

Total 72934,6 

Carga média anual 

de CBO5 (t/ano) 
Total 530 

FONTE: EPIA - DHVFBO, 2001  

Cumpre referir que os valores apresentados correspondem apenas a estimativas 

grosseiras da ordem de grandeza da poluição média gerada. O objectivo da sua 

apresentação neste estudo é salientar a importância relativa da poluição difusa face 

à poluição de origem pontual, no que respeita às cargas de azoto e fósforo 

afluentes ao meio hídrico. 
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5.6.6. QUALIDADE DA ÁGUA 

Tal como foi referido nos capítulos iniciais, os blocos de Rega de Ferreira e Valbom 

serão abastecidos de água para rega a partir do reservatório de Ferreira que 

receberá água através do Troço de Ligação Pisão-Roxo. 

Assim, estes blocos de rega serão irrigados com água originalmente proveniente da 

barragem de Alqueva, de acordo com o circuito: Barragem de Alqueva, albufeiras 

dos Álamos e Loureiro, albufeira de Alvito e albufeira de Pisão, sendo aduzida aos 

blocos de rega em apreço através do Troço Pisão-Roxo. 

Neste contexto a caracterização da qualidade da água é efectuada tendo em conta 

os seguintes aspectos: 

� A qualidade da água na área de abrangência dos blocos de rega em estudo. 

� A qualidade da água que será aduzida ao bloco de rega em estudo. 

A caracterização da qualidade da água far-se-á de acordo com a classificação do 

INAG (Instituto da Água). Esta classificação apresenta uma escala de A a E, tendo 

em consideração a utilização da água para fins múltiplos, em que A representa 

águas sem poluição e E representa águas extremamente poluídas (Quadro 5.6.8). 

Serão ainda consideradas as normas de qualidade das águas destinadas à rega 

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

Quadro 5.6-8 – Classificação da água para diferentes usos (INAG) 

Classe A 

Sem Poluição  

Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.  

Classe B 

Fracamente Poluído  

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações.  

Classe C 

Poluído  

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.  

Classe D  

Muito Poluído  

Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma 

aleatória.  

Classe E 

Extremamente 

Poluído  

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais parâmetros. 

São consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma 

ameaça para a saúde pública e ambiental.  

No Anexo V referente aos Recursos Hídricos Superficiais apresenta-se a tabela de 

classificação por parâmetro e a gama de valores que corresponde a cada 

classificação, bem como a metodologia utilizada para proceder à classificação das 

águas superficiais (a classificação é efectuada de acordo com o segundo pior valor 

da série anual, para séries anuais com 12 ou mais valores, ou com base no pior 

valor, caso a série anual tenha menos de 12 valores). 
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QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE ESTUDO 

A consulta do SNIRH (Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos) 

revelou não existirem estações de qualidade da água nas linhas de água 

interceptadas pelo Projecto, nem em área próximas que pudessem ser 

representativas da área em estudo. As estações de medição da qualidade da água 

mais próximas são Moinho da Gamitinha e Ponte de Alvalade, no rio Sado, e 

Nabos, na ribeira do Roxo, a distâncias da área abrangida pelos blocos de rega de 

Ferreira e Valbom entre 16 e 22 km. 

No entanto, tendo em consideração:  

1) os usos do solo existente nas bacias hidrográficas destas linhas de água, 

apresentando as actividades agro-pecuárias uma expressão significativa;  

2) o vincado carácter sazonal do regime hidrológico desta região, com largos 

períodos com caudais reduzidos ou mesmo nulos;  

3) as temperaturas elevadas verificadas nos meses de Verão, 

é previsível que as linhas de água na área em estudo apresentem sinais de 

poluição e eutrofização, como se verifica, aliás, na maior parte da bacia do rio 

Sado. 

A qualidade das linhas de água na bacia do rio Sado é particularmente preocupante 

“no final do Verão/início da época das chuvas, cujas escorrências com a lixiviação 

dos terrenos marginais e o arrastamento dos sedimentos acumulados, na época 

seca, no fundo do leito dos afluentes, adicionados às altas temperaturas e às águas 

residuais das agro-indústrias (adegas, lagares de azeite e fábricas de tomate), 

então no seu período anual de mais intensa laboração, provocam inevitavelmente a 

rápida degradação da qualidade da água” (PBH, 1995). 

Face ao exposto anteriormente e atendendo às fontes poluidoras existentes na área 

em estudo, actividades agro-pecuárias, para além da descarga de efluentes 

urbanos tratados, é previsível que parâmetros relacionados com os sólidos em 

suspensão, o teor em nutrientes, as cargas orgânicas, a oxigenação e temperatura 

da água e a presença de fito-fármacos, possam apresentar valores indesejáveis 

sobretudo nos meses mais secos e quentes. 
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QUALIDADE DA ÁGUA ADUZIDA AOS BLOCOS DE REGA 

O Subsistema de Rega de Alqueva tem a sua origem na margem direita da 

albufeira de Alqueva.  

Para avaliar a qualidade da água nesta albufeira consideraram-se os dados 

fornecidos pela EDIA respeitantes às medições efectuadas à superfície, na estação 

de qualidade da água Alqueva – Captação, respeitantes aos dois últimos anos, 

2005 e 2006. 

Os critérios de avaliação da qualidade da água utilizados foram, como já se disse, 

os da classificação do INAG para diversas utilizações, tendo-se considerado 

também as normas de qualidade das águas destinadas à rega definidas no 

Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. A aplicação destes critérios aos dados da 

estação de Alqueva-captação de 2005 e 2006 é apresentada no Anexo V.  

A avaliação efectuada permitiu verificar o seguinte: 

� De acordo com os critérios de avaliação do INAG, da qualidade da água para 

diversos fins, em 2005, a qualidade registada na estação de Alqueva-

captação correspondeu à de uma água da classe C, sendo os parâmetros 

responsáveis por esta classificação os seguintes: azoto Kjeldahl, fósforo total, 

CQO e coliformes totais e fecais. 

� Em 2006, verifica-se uma melhoria nos valores de coliformes fecais e totais e 

de fósforo total (com valores correspondentes aos de uma água da classe A, 

no caso do fósforo, e da classe B, no caso dos coliformes). O CQO mantém 

valores correspondentes aos de uma água da classe C, que se verificam 

também para o parâmetro CBO5. Contudo, os valores registados de azoto 

Kjeldahl determinam a classificação da qualidade da água, neste ano, como 

medíocre (classe D).  

� No que se refere à comparação dos valores registados com as normas de 

qualidade das água para rega, verifica-se que, em todo o período de medição 

considerado, não houve qualquer ultrapassagem dos VMA para estas águas. 

� Os valores superiores aos VMR para estas águas, registados em 2005, foram 

em número de 8, estando associados aos parâmetros pH (1 medição) e 

coliformes fecais (7 medições). 

� Em 2006 verificaram-se apenas 4 ultrapassagens dos VMR para as águas de 

rega, respeitantes aos seguintes parâmetros: pH (2 medições), cloretos (1 

medição) e coliformes fecais (1 medição).  
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Face a estes resultados, pode concluir-se que, apesar de apresentar alguns 

problemas pontuais de poluição, a qualidade da água da albufeira de Alqueva, junto 

à captação, é compatível com a utilização para rega. 

De referir que os coliformes fecais suscitam alguma preocupação, já que foram 

registados diversos valores superiores ao VMR para as águas de rega, sobretudo 

durante 2005.  

De referir ainda que, apesar do valor de azoto Kjeldahl registado em 2006, 

correspondente a uma água da classe D, a comparação entre os valores medidos 

em 2005 e 2006 afigura uma evolução positiva da qualidade da água da albufeira 

do Alqueva.    

A água da albufeira do Alqueva será aduzida aos blocos de rega em apreço através 

do seguinte circuito: albufeiras dos Álamos e Loureiro, albufeira de Alvito e albufeira 

de Pisão em construção, a partir da qual será alimentado o reservatório de Ferreira 

que permitirá a respectiva adução aos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

Tendo em conta a dimensão da albufeira de Alvito e que esta apresenta tempos de 

residência da ordem de 1 a 2 meses, contrariamente à albufeira de Pisão com 

tempos de retenção da ordem de uma semana, tomar-se-á como indicação da 

qualidade da água que será aduzida aos blocos de rega em estudo, os resultados 

das simulações constantes do EPIA para esta albufeira, bem como os dados 

actualmente medidos na mesma.  

De acordo com as conclusões do EPIA, a alteração do regime natural da albufeira 

de Alvito, pelos transvases previstos induzirá o aumento da afluência de nutrientes 

perspectivando-se a possibilidade de ocorrência, durante os anos secos, de 

problemas de eutrofização.  

No que respeita aos parâmetros simulados: nitratos, fosfatos e azoto amoniacal, 

para qualquer destes os valores estimados são inferiores aos limites que 

determinam que a água pode ser considerada poluída, prevendo-se até a 

ocorrência de melhorias face à situação actual em resultado da maior quantidade 

de água afluente que permitirá maiores taxas de renovação. 

De acordo com o anuário de classificação da qualidade da água apresentado no 

SNIRH, a qualidade da água na albufeira de Alvito, nos anos de 2001, 2002 e 2004 

inseriu-se na classe C, correspondente a águas com qualidade "aceitável", 

suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após 

tratamento rigoroso e apta para acolher actividades de recreio sem contacto directo.  

Os parâmetros responsáveis por esta classificação foram, em 2001, CQO e 

oxidabilidade, em 2002, CQO, azoto kjeldahl, oxidabilidade e fenóis e, em 2004, 

CQO. 
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Já no ano de 2003, os valores de fenóis registados conduziram a uma classificação 

da qualidade da água da albufeira de Alvito dentro da classe D, correspondente a 

águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. 

De referir que a comparação das séries de valores desta estação, para os anos de 

2004 e 2005 (apresentados no Anexo V), para os parâmetros considerados nas 

normas de qualidade das águas destinadas à rega, permitiu verificar que a 

qualidade da água é compatível com a utilização para rega.  

De referir que se registaram alguns valores superiores aos VMR para águas de 

rega, para os parâmetros coliformes fecais (4 medições), cloretos (1 medição) e pH 

(11 medições). 

Em síntese pode concluir-se que, quer a água da albufeira de Alqueva, quer a da 

albufeira de Alvito (ainda que em menor escala) apresentam alguns problemas de 

poluição, nomeadamente de origem fecal, mas que não inviabilizam a sua utilização 

para rega. 

5.7. VALORES ECOLÓGICOS 

5.7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A área de estudo ocupando as quadrículas UTM 10 x 10km NC71 e NC81, é 

dominada por terreno aberto, com uma orografia suave, ocupada maioritariamente 

por culturas de sequeiro e integrando várias áreas de olival, vinhas, pomares e 

culturas de regadio. 

IDENTIFICAÇÃO DE GRANDES CONDICIONANTES 

Para a identificação das principais condicionantes de carácter ecológico elaborou-

se um Sistema de Informação Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os 

elementos vectoriais do projecto aos limites das Áreas Protegidas e Sítios da Rede 

Natura 2000 (SIC’s e ZPE’s).  

Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para 

as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais 

importantes do planeta para a avifauna) recorrendo para tal à obra de Costa et al. 

(2003).  
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FLORA E VEGETAÇÃO 

Para a caracterização da flora e vegetação existente na área de estudo procedeu-

se à realização de três campanhas de amostragem complementadas com 

informações bibliográficas específicas para o local. 

O trabalho de campo foi realizado nos dias 7 a 9 de Março, 2 e 18 de Abril de 2006. 

Dadas as características da área de estudo, dominada por biótopos antropogénicos 

e de composição florística bem conhecida, optou-se por efectuar os inventários 

florísticos através do registo da presença de todas as espécies, passíveis de 

identificação, ocorrentes em pequenos transectos que foram sendo efectuados em 

locais previamente definidos, de modo a caracterizar-se todos os biótopos 

existentes na área de estudo.  

Estes locais foram georeferenciados com recurso a um GPS, com um erro médio 

de 3 metros, de modo a apoiar a elaboração da carta de habitats e biótopos. No 

Quadro 5.7-1  são apresentados os locais de amostragem relativos à flora. 

Sempre que possível, os taxa detectados foram identificados in situ, no entanto, 

quando surgiram dúvidas relativamente a algumas espécies, recolheu-se o material 

necessário para posterior identificação, com base nas seguintes obras: Franco 

(1971, 1984, 1994, 1998 e 2003). 

Durante a realização dos inventários florísticos detectou-se a presença de Linaria 

ricardoi, tendo-se optado, a partir desse momento, por orientar todos os trabalhos 

efectuados no âmbito da flora para a prospecção direccionada dos seus principais 

locais de ocorrência dentro da área de estudo. Esta decisão justifica-se porque: 

� esta espécie apresenta um elevado valor conservacionista,  

� é espécie prioritária do anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

Fevereiro,  

� é um endemismo lusitânico em regressão e cuja distribuição se limita ao 

sudeste alentejano. 

Para complementar a informação obtida no trabalho de campo, recorreu-se aos 

trabalhos de Franco & Afonso (1982), Dray (1985), Rivas-Martinez et al. (1990), 

Lopes & Carvalho (1990), Espírito-Santo (1997), Tyteca (1997) e BIO3 (2006, 

dados não publicados).  

As espécies apresentadas no inventário como provenientes de fonte bibliográfica 

correspondem a estas citações, tendo sido excluídas aquelas para as quais não 

havia habitat disponível no interior da área de estudo. 
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Das entidades contactadas no âmbito do trabalho efectuado destacam-se o ICN, 

(Dr. João Paulo Almeida) e o Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa 

(Prof.ª Dr.ª Maria Amélia Martins-Loução) tendo sido solicitada informação acerca 

da distribuição de espécies de interesse e constantes dos anexos do DL nº 49/2005 

de 24 de Fevereiro. Procurou-se sobretudo informação relativa à distribuição de 

Linaria ricardoi, espécie ameaçada e constante dos anexos B-II e B-IV do referido 

diploma e com estatuto proposto de “Perigo Crítico” no livro vermelho das Plantas 

de Portugal. 

FAUNA 

A inventariação de espécies faunísticas incidiu nos grupos de vertebrados com 

maior probabilidade de serem afectados por um projecto deste tipo: peixes 

continentais, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Para cada grupo obteve-se informação sobre a presença e distribuição das 

espécies para a área de estudo ou áreas envolventes em resultado de três visita ao 

local, recolha bibliográfica e ainda através da consulta de vários especialistas. 

A área de estudo engloba parte das quadrículas UTM 10x10km NC71 e NC81, pelo 

que a informação obtida através de pesquisa bibliográfica e consulta de 

especialistas foi dirigida, sempre que possível, para a área de estudo e/ou para as 

referidas quadrículas. 

De modo a filtrar a informação recolhida através dos diferentes tipos de fontes 

discriminou-se a ocorrência das espécies em provável, muito provável ou 

confirmada, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 5.7.1. 

TRABALHO DE CAMPO 

Em termos de trabalho de campo foram realizadas três campanhas que decorreram 

em Março, Abril e Maio de 2006.  

A grande extensão da área incluída no Projecto em estudo, torna muito difícil o seu 

estudo exaustivo num período de tempo exequível para um projecto deste tipo. 

Como tal, foi necessário estabelecer metodologias que permitissem superar, tanto 

quanto possível, este constrangimento.  
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Quadro 5.7-1 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies 

inventariadas para a área de estudo 

Tipo de ocorrência 
Grupo 

Provável Muito provável Confirmado 

Peixes 

continentais 

a espécie está confirmada 

para a bacia hidrográfica 

da área de estudo e/ou 

sitio da Rede Natura 2000 

(sendo característica dos 

sistemas presentes)  

---------- 

a espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para os 

cursos de água da área de 

estudo (sendo característica 

dos sistemas presentes) 

Anfíbios e 

répteis 

a espécie ocorre em entre 

uma e quatro das 

quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se insere 

a área de estudo 

a espécie ocorre em, 

pelo menos, cinco das 

quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se 

insere a área de estudo 

a espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para a 

quadrícula 10x10km em que a 

área de estudo se insere 

(sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Aves 

a zona em estudo faz parte 

da  área de distribuição 

conhecida para a espécie 

de acordo com dados 

recentes (critério válido 

apenas para as aves de 

rapina) 

---------- 

a espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou  a 

espécie ocorre na quadrícula 

10x10km em que a área de 

estudo se insere (sendo 

característica dos biótopos 

que aí ocorrem) 

Mamíferos 

a espécie ocorre na 

quadrícula 50x50km em 

que área de estudo se 

insere 

a espécie ocorre na 

quadrícula 50x50km em 

que área de estudo se 

insere e é muito 

abundante no território 

nacional 

a espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou está 

confirmada para a locais muito 

próximos da área de estudo 

(sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Ictiofauna 

A caracterização da ictiofauna foi efectuada com base em pesquisa bibliográfica. 

Tendo em atenção que a distribuição das espécies de peixes continentais num 

sistema lótico depende principalmente do regime hídrico, foram registadas as 

caracteristicas da corrente, de modo a estimar o mais correctamente possível as 

eventuais comunidades ictiofaunisticas presentes na área.  

Mamofauna e herpetofauna 

No caso da mamofauna e herpetofauna foram realizados 9 transectos com 500 

metros de extensão (ver Desenho 14 que consta do Anexo II) com o objectivo de se 

registarem todas as observações directas ou indícios de presença de espécies de 

outros grupos faunísticos, onde se incluem observações visuais (especialmente 
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para répteis) e pegadas, dejectos ou latrinas, particularmente importantes para 

amostragem de mamíferos. Houve também a preocupação de que os transectos se 

localizassem nos diferentes tipos de biótopos que ocorrem na área de estudo.  

De forma a amostrar a herpetofauna associada aos ecossistemas aquáticos (grupo 

dos anfíbios e cágados), foram amostrados alguns cursos de água, bem como 

charcos, açudes e poças temporárias resultantes da precipitação verificada. Em 

cada um destes foram efectuadas cinco passagens de camaroeiro dispersas pelo 

corpo de água. 

Avifauna 

No caso da avifauna procedeu-se à definição de uma grelha de quadrículas 1x1km 

que cobriu toda a área de estudo. Desta grelha, com 78 quadrículas, foram 

seleccionadas cerca de metade (n=39) para realização de pontos de observação de 

aves (detectadas através da audição do seu canto ou de contacto visual), 

procurando representar os diversos biótopos presentes na área de estudo de um 

modo proporcional à sua representatividade. A escolha das quadrículas foi ainda 

efectuada de modo a proporcionar uma distribuição regular dos pontos de 

amostragem por toda a àrea de estudo. 

Por forma a avaliar potenciais diferenças no interior e exterior da área de estudo, 10 

destes pontos foram realizados em regiões limítrofes, mas exteriores à mesma.   

Os pontos foram efectuados durante o período de actividade vocal da comunidade 

avifaunística e tiveram a duração de cinco minutos (Bibby et al. 1992). Foram 

realizados 27 pontos na quadrícula NC71 e 12 na quadrícula NC81 (Desenho 14). 

Ao longo do período de contagem o observador anotou todos os contactos com 

aves, visuais ou auditivos, especificando a espécie e o número de indivíduos. 

Foram discriminadas as observações para duas bandas de distância fixas (<50 m; 

50 a 100 m) e uma sem limite de distância (>100 m) (Rabaça 1995).  

Os parâmetros avaliados em relação à comunidade de aves que ocorre na área em 

estudo foram os seguintes: 

� A riqueza específica consiste no número de espécies por ponto de 

amostragem ou por área de estudo. Para o seu cálculo foram consideradas 

as espécies detectadas nas duas primeiras bandas (<100 m); 

� A abundância relativa consiste no número de indivíduos por ponto de 

amostragem ou por área de estudo. Foram apenas considerados os 

indivíduos detectados nas duas primeiras bandas (<100 m); 

� A densidade (D) foi obtida através da fórmula D = n / A, onde n é o número de 

contactos registados dentro de um raio fixo e A corresponde à área da 
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circunferência com raio de 100 m (A=15707,96 m2) (Bibby 1992, Rabaça 

1995).  

� O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foi calculado através da 

fórmula H’=-∑pi lnpi, em que pi é a proporção da espécie relativamente ao 

total inventariado na amostra. Este parâmetros foi calculado recorrendo aos 

dados obtidos para as duas primeiras bandas (<100 m). 

Adicionalmente, procedeu-se à amostragem aleatória de mais 7 quadrículas com 

vista à realização de pontos de observação direccionados para aves de rapina 

(Desenho 14). Estes tiveram uma duração de 30 minutos cada e foram realizados 

durante a manhã e final da tarde. 

Amostragem de sisão (Tetrax tetrax) 

Com o objectivo de avaliar a importância da área de estudo para a reprodução do 

sisão, desenvolveu-se uma metodologia dirigida a esta espécie. Durante a época 

de reprodução (Primavera), os machos reprodutores são fortemente territoriais e, 

como tal, de fácil detecção (ao contrário das fêmeas). Desta forma, a metodologia 

desenvolvida teve como objectivo a localização e contagem de machos de sisão.  

Foram seleccionados, no interior da área de estudo, 26 pontos para amostragem; 

os habitats desfavoráveis à ocorrência da espécie foram evitados. O trabalho de 

campo decorreu durante as primeiras três horas após o amanhecer e as três 

últimas antes do anoitecer dos dias 10 e 11 de Maio. Cada um dos pontos de 

amostragem teve uma duração de 5 minutos. Nestes, todos os machos 

reprodutores observados ou escutados num raio de 250 metros foram registados, 

mapeando-se a sua posição. Em cada ponto de amostragem, o círculo de 250 

metros de raio foi dividido em 8 quadrantes sendo registado para cada um o habitat 

dominante. Foram ainda registadas todas as observações extra da espécie durante 

as visitas realizadas. 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Foi efectuada uma consulta bibliográfica de publicações referentes ao elenco 

faunístico presente na área de estudo e/ou nas quadrículas 10x10km anteriormente 

referidas, listando-se no Quadro 5.7.2 os diversos trabalhos consultados. 
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Quadro 5.7-2  – Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de estudo 

Grupo Referência Escala de apresentação da informação 

Hidroprojecto et al. 1999  Nível nacional 

Ribeiro et al. 2005 Nível regional 

Moreira et al. 2002 Nível nacional Ictiofauna 

Costa & Mascarenhas 

2004 Nível regional 

Araújo et al. 1997 Quadrículas 10x10km 
Herpetofauna 

Godinho et al. 1999 Quadrículas 10x10km 

Elias et al. 1998 Quadrículas 10x10km 
Aves 

Palma et al. 1999 Nível nacional 

Palmeirim 1990 Nível nacional 

Palmeirim & Rodrigues 

1992  Nível nacional 

Trindade et al. 1998 Quadrículas 10x10km 

Mathias 1999 Quadrículas 50x50km 

Mamíferos 

Pinto & Fernandes 2001 Quadrículas 10x10km 

Embora grande parte da informação bibliográfica esteja disponível apenas a uma 

escala igual ou superior a quadrículas de 10 x 10 km, houve a preocupação de que 

a apresentação da informação fosse o mais detalhada possível, em termos 

geográficos, por forma a garantir que os inventarios sejam constituídos por 

espécies que realmente ocorrem na área de estudo.  

De modo a caracterizar a ictiofauna da área de estudo foi consultado o Plano de 

Bacia do rio Sado, a Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al. 2005) e vários 

trabalhos científicos executados nesta região.  

No que diz respeito aos anfíbios e répteis foi consultado o Atlas da Herpetofauna 

Continental Portuguesa (Godinho et al. 1999), que apresenta a ocorrência das 

espécies em quadrículas UTM 10x10km. Foi também consultado o trabalho de 

Araújo et al. (1997), que incide sobre a distribuição e ecologia das tartarugas de 

água doce no território nacional (também em quadrículas 10x10km). Tendo em 

conta a ecologia destes grupos e a dimensão da área de estudo, considera-se que 

esta escala é bastante satisfatória. 

Para caracterização da comunidade avifaunística foram utilizados os dados do 

“Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal” (gentilmente cedidos pelo ICN) 

relativos às quadrículas NC71 e NC81. Considerou-se que a escala da informação 

(quadrículas UTM 10x10km) é satisfatória para inferir acerca da presença das 

espécies deste grupo na área de estudo. Foi ainda utilizado o trabalho de Elias et 

al. 1998 (Atlas das Aves Invernantes no Baixo Alentejo), para descrever a presença 

de aves invernantes na área. 
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Os trabalhos disponíveis referentes à distribuição de mamíferos são pouco 

específicos e escassos, em grande parte devido ao carácter pouco conspícuo 

destes animais e, consequentemente, à sua difícil detecção. A nível nacional a 

escala de abordagem mais detalhada corresponde a quadrículas UTM 50x50km. É 

esta que consta do trabalho de Mathias (1999), pelo que parte da caracterização da 

mamofauna da área de estudo foi efectuada a esta escala. 

A totalidade do perímetro dos blocos de rega encontram-se numa só quadrículas 

UTM 50x50km, pelo que na apresentação dos resultados diz respeito à presença 

ou ausência nessa quadrícula. 

Foi ainda possível recolher informação respeitante a determinadas espécies ou 

ordens de mamíferos, para os quais existem estudos mais específicos, 

nomeadamente para o grupo dos morcegos (Palmeirim & Rodrigues 1992) e para 

lontra (Trindade et al. 1998). Para ambos considerou-se a escala de quadrículas 

UTM 10x10km. 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram 

contactados especialistas e entidades que trabalham na área de estudo e/ou 

possuem informação para o local. O Quadro 5.7.3 resume o grupo faunístico e a 

respectiva fonte que cedeu os dados, assim como a escala a que se encontram. 

Quadro 5.7-3 - Resumo das entidades contactadas e informação recebida 

Grupo faunístico Entidade / Investigador Escala Recebida 

Aves 1 Instituto da Conservação da 

Natureza 
Quadrícula 10x10km Sim 

Avifauna estepária Instituto da Conservação da 

Natureza 
Área de estudo Sim 

Sisão Dr.ª Inês Henriques (LPN) Área de estudo Sim 

Sisão SPEA (projecto LIFE Sisão) Área de estudo Sim 

Sisão Dr. João Paulo Silva (ICN) Área de estudo Sim 

Abetarda Dr. Pedro Rocha (ICN) Área de estudo Sim 

Aves de Rapina 2 Centro de Estudos da Avifauna 

Ibérica 
Área de estudo Sim 

Micromamíferos3 Prof. Dr. António Mira (Univ. 

Évora) 
Quadrícula 10x10km Sim 

Morcegos 
Instituto da Conservação da 

Natureza 
Quadrícula 10x10km Sim 

Mamíferos carnívoros Dr.ª Clara Grilo (FCUL) Área de estudo Sim 

1 Novo Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (em elaboração) 

2 Programa de Monitorização das Populações de Aves de Rapina diurnas no sul de Portugal (dados 

inéditos) 

3 A. Mira (dados não publicados). 
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ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA FAUNA (IVF) 

Num procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é fundamental que 

seja devidamente perceptível a importância das espécies de vertebrados ocorrentes 

numa determinada área em estudo. Para tal foi desenvolvido um Índice de 

Valorização da Fauna (IVF) através da atribuição de valores pontuais a cada um 

dos taxa identificados (Bio3, 2006).  

Este método foi desenvolvido a partir da metodologia proposta inicialmente por 

Palmeirim et al. (1994) para um plano de ordenamento de uma área protegida, 

tendo sido modificado de forma a estar vocacionado para a sua aplicação em 

procedimentos de AIA e valorização de áreas naturais.  

Para caracterizar as espécies de cada grupo de vertebrados terrestres considerado 

– herpetofauna, avifauna e mamofauna – foi seleccionado um conjunto de variáveis 

considerado óptimo e que abrangem aspectos da fisiologia, as áreas de distribuição 

e os estatutos de conservação dos taxa (legislação e estatutos nacionais e 

internacionais). As variáveis escolhidas para cada grupo faunístico e as respectivas 

categorias de pontuação encontram-se representadas no anexo IV. Para que a 

aplicação do índice seja simples e expedita, cada variável foi dividida em categorias 

às quais foi atribuída uma pontuação de 0 a 10.  

O valor de IVF é obtido através da média aritmética de todas as variáveis 

seleccionadas para cada grupo faunístico. O valor máximo que uma espécie pode 

obter é 10. Espécies com um IVF igual ou superior a 5,0 são consideradas de 

elevado interesse para a conservação. A principal função deste índice é distinguir 

quais as espécies de maior valor conservacionista, sendo que a hierarquia 

estabelecida entre elas não é tão relevante. 

HABITATS E BIÓTOPOS 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se 

definem do seguinte modo: 

Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 

2000 e que constam do Decreto-Lei nº. 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies 

faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma 

biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam 

mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico. 

O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir de um agrupamento de 

diferentes entidades biológicas (Font Quer 2001). 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 206 

 

Neste contexto, um biótopo pode ser constituído por um ou mais Habitats da Rede 

Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é 

possível, quer por aspectos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

A cartografia de biótopos foi realizada em simultâneo com a definição da ocupação 

actual do solo, tendo como base os ortofotomapas fornecidos pela EDIA e o 

trabalho de campo realizado. Toda a informação obtida em campo foi referenciada 

no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss (Datum de Lisboa – militar).  

Através da foto-interpretação dos ortofotomapas da área de estudo foram 

delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo 

presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos 

biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, 

considerados de interesse comunitário e cuja conservação exige a designação de 

zonas especiais de conservação, foram identificados por consulta bibliográfica 

(fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000) e análise da listagem de espécies 

vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação directa in situ. 

Para a definição dos limites da cartografia de biótopos e habitats considerou-se a 

área máxima ocupada pelo conjunto das duas alternativas e ainda as áreas 

adjacentes aos pontos de avifauna efectuados fora dos limites dos blocos de rega 

em estudo. 

ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DOS BIÓTOPOS E HABITATS (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da 

aplicação de um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não 

publ.). Este é calculado através da média aritmética de 6 variáveis, cujos 

parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que cada biótopo 

pode apresentar. A sua importância conservacionista é atribuída através da 

comparação dos respectivos valores, verificando-se se a classificação obtida é 

congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias 

ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

� Inclusão no Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

� Grau de raridade a nível nacional; 

� Grau de naturalidade; 

� Tendência de distribuição a nível nacional; 

� Capacidade de regeneração; 
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� Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou 

endémicas. 

DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO 

A delimitação de áreas de interesse para a conservação foi efectuada durante o 

trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e 

carta de biótopos obtida. Os critérios para a sua escolha basearam-se nas 

seguintes características dos biótopos que incluem: 

� Áreas com presença de espécies prioritárias de acordo com o Decreto-Lei n.º 

49/2005 de 24 de Fevereiro; 

� Áreas com presença de espécies animais ou vegetais com estatuto CR, EN 

ou VU em Portugal ou a nível internacional ou SPEC 1 de acordo com os 

critérios da BirdLife International para a avifauna; 

� Áreas com presença de habitats e espécies animais ou vegetais incluídas no 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro e consideradas raras a nível 

nacional ou sujeitos a legislação específica de protecção. 

GRANDES CONDICIONANTES 

Após a sobreposição dos elementos vectoriais do projecto aos limites das Áreas 

Protegidas e Sítios Rede Natura 2000 (SIC e ZPE) verificou-se que a área de 

estudo não inclui nenhuma área protegida de carácter legal. A área em causa 

também não engloba qualquer Zona Importante para as Aves (IBA). Esta área 

poderá ter, no entanto, algum valor do ponto vista ornitológico, sobretudo para as 

aves estepárias. 

5.7.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO BIOGEOGRÁFICA, BIOCLIMÁTICA E FITOSSOCIOLÓGICA 

A área de estudo insere-se numa região de clima predominantemente 

mediterrâneo, caracterizado por Verões quentes e secos e Invernos rigorosos. 

De acordo com Costa et al. (1998), a zona em estudo encontra-se inserida, ao nível 

biogeográfico, no Reino Holártico; Região Mediterrânica; Sub-região Mediterrânica 

Ocidental; Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica; Província Luso-

Extremadurense; Sector Mariânico-Monchiquense; Subsector Baixo Alentejano-

Monchiquense; Superdistrito Baixo Alentejano. 

O Superdistrito Baixo Alentejano apresenta um ombroclima sub-húmido a seco e 

situa-se maioritariamente no andar termomediterrânico podendo atingir em alguns 

locais o andar mesomediterrânico. A Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois 
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endemismos deste Superdistrito, actualmente em vias de extinção. Os montados 

que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, caracterizam a 

Região, bem como o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo em 

alguns locais reconhece-se o azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os 

matagais de Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu 

auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum albidi e o escoval Genistetum 

polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-

Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em algumas situações 

climaticamente mais favoráveis.  

Nos solos hidromórficos com horizontes glei associados a freatismo é frequente 

observarem-se os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum 

e Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum 

castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum 

chaetophyllae, Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-

Chaetopogonetum fasciculati. Os prados do Poa bulbosae-Trifolietum subterranei e 

do Poa bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem esporadicamente (Costa 

et al. 1998). 

ELENCO FLORÍSTICO E ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

Na área em estudo foram inventariados 164 taxa (Anexo VI) com ocorrência 

confirmada ou potencial. Os inventários realizados no campo contribuíram com 105 

espécies o que corresponde a cerca de 75% do total inventariado considerando a 

pesquisa bibliográfica. Do total de espécies inventariado registou-se um endemismo 

lusitano – a Linaria ricardoi. Esta espécie é prioritária de acordo com o Decreto-Lei 

nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, estando incluída no anexo B-II e B-V. A Linaria 

ricardoi é também considerada rara e vulnerável a nível nacional e com estatuto 

proposto de “Perigo Crítico” no Livro Vermelho das Plantas de Portugal 

(Quadro 5.7.4). 

De referir ainda a presença da oliveira (Olea europaea) espécie abrangida pelo 

Decreto-Lei nº 120/86 de 28 de Maio e do sobreiro (Quercus suber) e da azinheira 

(Quercus rotundifolia), cujos povoamentos se encontram legislados pelo Decreto-

Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho e de uma outra espécie endémica do nosso país – 

a Deschampsia stricta. 
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Quadro 5.7-4 – Espécies endémicas de Flora e/ou com estatuto de conservação desfavorável 

com ocorrência provável ou confirmada na área de estudo 

Espécie Endemismo 
Decreto-Lei 

49/2005 

Convenção 

de Berna 
Dray 1985 

ICN 

(1990) 

Estatuto 

proposto no 

LVF 

Linaria ricardoi Portugal B-II; B-IV I Raro Vulnerável Perigo Crítico 

Deschampsia stricta Portugal      

5.7.3. FAUNA 

ELENCO FAUNÍSTICO 

Foram identificadas 172 espécies (17 peixes, 12 anfíbios, 8 répteis, 114 aves e 21 

mamíferos) como ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na área de estudo, 76 

das quais (2 anfíbios, 65 aves e 9 mamíferos) foram inventariadas no decurso dos 

trabalhos de campo. No Anexo VI são apresentados os quadros com as espécies 

identificadas durante o tabalho de campo e resultantes da pesquisa bibliográfica 

para a totalidade dos grupos considerados. 

É ainda de referir que 56 (33%) estão incluídas no novo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (www.icn.pt) e/ou no congénere da UICN (www.redlist.org) 

com estatuto de conservação desfavorável, o que torna a região em estudo 

relevante em termos conservacionistas. 

DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS  

Peixes 

Apesar do  trabalho de campo não ter sido direccionado para a amostragem da 

ictiofauna, a observação das condições hidrícas das linhas de água incluídas na 

área permitiu classificar o ambiente aquático como sendo uma zona típica de 

ciprinídeos. Das espécies citadas para o Sado estima-se que 17 possam ocorrer 

nas linhas de água que alimentam a região.  

Anfíbios e répteis 

No que respeita aos anfíbios, foram identificadas 12 espécies na bibliografia com 

presença confirmada na área de estudo, das quais apenas duas foram observadas 

durante o trabalho de campo, rã-verde (Rana perezi) e sapo-corredor (Bufo 

calamita) (ver Figura 5.7.1). 

O trabalho de campo efectuado não permitiu obter dados relativos à comunidade de 

répteis na área de estudo.  
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O principal motivo pelo qual esta situação se verificou teve que ver com a época do 

ano em que a amostragem foi efectuada, associada a condições climatéricas 

adversas à observação deste grupo faunístico. Segundo a bibliografia consultada, 

ocorrem na área de estudo 8 espécies. 

No caso do Sapo-comum não foram observados indivíduos adultos mas apenas 

ovos e girinos (Fotografia 5.7.1), tendo sido observados indíviduos adultos de rã-

verde em poças de água temporárias (Fotografia 5.7.2). 

 

Figura 5.7.1– Distribuição das espécies de anfíbios amostradas na área de estudo 
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Fotografia 5.7.1– Aspecto de ovos de Sapo-corredor (Bufo calamita) numa poça temporária 

 

Fotografia 5.7.2– Rã-verde (Rana perezi) capturada numa poça temporária 

Mamíferos 

Na visita realizada à área de estudo foram registados indícios/ 

observações/pegadas de 9 espécies de mamíferos. Durante a realização dos 

transectos foram detectadas entre 0 e 3 espécies (Figura 5.7.2).  
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Figura 5.7.2– Número de espécies de mamíferos detectados nos transectos realizados 
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Da análise do Quadro 5.7.5 é possível verificar que a espécie mais frequente nos 

transectos realizados foi o Texugo (Meles meles) (n=6), favorecida provavelmente 

pela presença na zona de estudo de extensas áreas de olival, bem como de alguns 

pomares. Menos frequentes, mas detectados igualmente nos transectos estão 

espécies como a Raposa (Vulpes vulpes) (n=3), a Geneta (Genetta genetta) (n=2), 

a Fuinha (Martes foina) e o Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) (n=1). De referir 

ainda várias detecções visuais de Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), Lebre 

(Lepus granatensis), a observação de um Saca-rabos (Herpestes ichneumon) e de 

um Javali (Sus scrofa L.). 

De referir ainda que não foi observada nenhuma espécie de morcego, não estando 

identificados, para a zona em causa, quaisquer abrigos destas espécies (ICN, 

dados não publicados).  

Quadro 5.7-5 – Inventariação da mamofauna na área de estudo  

Espécies Nº transectos (n=9) 

Ouriço-cacheiro 1 

Lebre 0 (extra) 

Coelho-bravo 0 (extra) 

Geneta 2 

Saca-rabos 0 (extra) 

Fuinha 1 

Texugo 6 

Raposa 3 

Javali 0 (extra) 

NOTA: Os valores apresentados dizem respeito ao número de transectos nos quais 

cada espécie foi detectada; algumas espécies não foram observadas nos transectos 

sendo, por isso, consideradas observações “extra”. 

Aves 

Da análise bibliográfica e trabalho de campo, foi possível confirmar a presença de 

114 espécies de aves para a área de estudo.  

A caracterização da comunidade avifaunística foi realizada com base em 4 

parâmetros calculados para a totalidade dos pontos de escuta efectuados no 

interior e exterior da área de estudo: densidade, riqueza específica, abundância e 

diversidade específica. 

A distribuição dos pontos de escuta teve como primeiro objectivo analisar potenciais 

diferenças  no interior e exterior da área de estudo. Segundo os índices calculados, 

as duas áreas comparadas parecem muito semelhantes. No entanto, a área de 
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estudo apresenta maior abundância e densidade de aves, sendo no entanto mais 

pobre em riqueza específica. Os valores da diversidade média, calculada pelo 

Índice de Shannon-Wiener são semelhantes nas duas áreas, com um valor 

ligeiramnete superior na área envolvente (Quadro 5.7.6). 

Quadro 5.7-6 – Valores de abundância, riqueza específica e diversidade média para a área de 

estudo e área envolvente 

Parâmetros 
Área de 

estudo 
Área envolvente 

Densidade média 4,40 3,28 

Abundância média 13,86 10,30 

Riqueza específica 

média 
5,34 4,90 

Diversidade média 1,40 1,41 

NOTA: Os valores apresentados dizem respeito à média calculada com base nos valores de cada 

parâmetro para cada ponto situado no interior e exterior da área de estudo (n=29 e n=10, 

respectivamente). 

Para a análise da comunidade avifaunística nos diferentes biótopos presentes na 

área de estudo, os pontos exteriores (localizados em zonas limite da área de 

estudo) foram também incluídos. Os parâmetros referidos no caso anterior foram 

também calculados para cada um dos 48 pontos realizados (no interior e exterior da 

área de estudo), os quais se apresentam no Quadro 5.7.7. 

Quadro 5.7-7 – Valores de abundância absoluta, riqueza específica, diversidade e densidade 

por hectare para os diferentes pontos  

Ponto Abundância 
Riqueza 

específica 
Diversidade Densidade 

P1 20 5 1,20 6,37 

P2 17 6 1,65 5,41 

P3 13 8 1,84 4,14 

P4 11 6 1,67 3,50 

P5 32 9 1,76 10,19 

P6 11 5 1,16 3,50 

P7 14 3 0,99 4,46 

P8 8 6 1,67 2,55 

P9 4 4 1,39 1,27 

P10 6 3 1,01 1,91 

P11 11 5 1,47 3,50 

P12 4 3 1,04 1,27 

P13 15 4 1,06 4,77 
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Ponto Abundância 
Riqueza 

específica 
Diversidade Densidade 

P14 22 5 1,03 7,00 

P15 20 9 2,09 6,37 

P16 2 2 0,69 0,64 

P17 9 4 1,37 2,86 

P18 7 2 0,41 2,23 

P19 18 6 1,61 5,73 

P20 18 7 1,61 5,73 

P21 17 7 1,78 5,41 

P22 10 4 1,17 3.18 

P23 10 3 1,05 3,18 

P24 7 5 1,55 2,23 

P25 4 4 1,39 1,27 

P26 5 4 1,33 1,59 

P27 59 10 1,75 18,78 

P28 18 11 2,29 5,73 

P29 10 6 1,70 3,18 

P30 8 4 1,32 2,55 

P31 9 4 1,21 2,86 

P32 4 3 1,04 1,27 

P33 9 4 1,15 2,86 

P34 18 4 1,12 5,73 

P35 8 4 1,32 2,55 

P36 15 10 2,03 4,77 

P37 2 2 0,69 0,64 

P38 23 8 1,97 7,32 

P39 7 4 1,28 2,23 

P40 5 3 0,95 1,59 

P41 24 8 0,60 7,64 

P42 5 3 1,05 1,59 

P43 6 4 1,33 1,91 

P44 12 10 2,21 3,82 

P45 2 1 0 0,64 

P46 3 2 0,64 0,95 

P47 6 5 1,56 1,91 
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Ponto Abundância 
Riqueza 

específica 
Diversidade Densidade 

P48 5 4 1,33 1,59 

Total 573 46 1,33 3,80 

Os dados obtidos pelo método dos pontos de escuta permitiu inferir alguns 

aspectos interessantes sobre a distribuição da diversidade específica ao longo da 

área de estudo calculada, em cada ponto, pelo Índice de Diversidade de Shannon-

Wiener. Com base na Figura 5.7.3 é possível afirmar que a área de estudo parece 

bastante homogénea no que respeita a este parâmetro, apresentando, no entanto, 

valores ligeiramente inferiores na faixa oeste.  

 

Figura 5.7.3– Diversidade específica medida pelo índice de Shannon-Wiener em cada ponto de 

escuta (aves) 

Os pontos de escuta que registaram menor diversidade estão associados a áreas 

agrícolas de monoculturas (cultivo de cereais), pousios e plantações recentes 

(olivais e vinhas), estando os índices mais elevados associados a pontos de escuta 

localizados em áreas de olivais antigos (em geral árvores dispersas intercaladas 

com culturas anuais e/ou pousios), em áreas de culturas arvenses de sequeiro com 

quercíneas dispersas ou em zonas limítrofes de vários biótopos.  
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De realçar, no entanto, a enorme importância do cultivo extensivo de cereais que, 

apesar de registar valores reduzidos de diversidade, está associado à presença das 

espécies mais importantes identificadas na área. De facto, este biótopo é o 

preferido de um conjunto de aves com estatuto de conservação desfavorável 

geralmente designado como aves estepárias nas quais se incluem a abetarda, o 

sisão, o tartaranhão-caçador e o alcaravão, entre outras. 

As densidades médias calculadas para cada espécie e para a totalidade dos pontos 

de escuta realizados são apresentadas no Quadro 5.7.8. 

Quadro 5.7-8 – Densidade relativa média para cada espécie, obtida nos pontos de escuta (raio 

<100 m) 

Espécie 

Dens. 

Média (n.º 

ind./ha) 

Espécie 
Dens. Média 

(n.º ind./ha) 

Alauda arvensis 0,19 Luscinia megarrynchos 0,02 

Anas platyrhynchos 0,01 Lanius meridionalis 0,05 

Anthus pratensis 0,07 Lanius senator 0,01 

Alectoris rufa 0,11 Motacilla alba 0,05 

Bubulcus ibis 0,01 Merops apiaster 0,04 

Carduelis cannabina 0,09 Miliaria calandra 0,46 

Cuculus canorus 0,01 Parus caeruleus 0,04 

Carduelis carduelis 0,27 Phylloscopus collybita 0,08 

Cettia cetti 0,01 Passer domesticus 0,41 

Carduelis chloris 0,06 Parus major 0,01 

Cyanopica cookii 0,21 Pica pica 0,04 

Coturnix coturnix 0,05 Sylvia atricapilla 0,15 

Clamator glandarius 0,01 Streptopelia decaoto 0,21 

Cisticola juncidis 0,11 Sylvia melanocephala 0,02 

Circus pygargus 0,01 Serinus serinus 0,03 

Delichon urbica 0,05 Saxicola torquata 0,11 

Erithacus rubecula 0,03 Sturnus unicolor 0,25 

Fringilla coelebs 0,09 Turdus merula 0,13 

Galerida cristata 0,13 Turdus philomelos 0,05 

Hirundo daurica 0,01 Tetrax tetrax 0,01 

Hirundo rustica 0,08 Troglodytes troglodytes 0,01 

Lullula arborea 0,01 Upupa epops 0,01 

TOTAL   3,80 
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Foram identificadas, no decorrer do trabalho de campo, 7 espécies de rapinas 

diurnas e 2 espécies de rapinas nocturnas. Relativamente aos dados obtidos pelos 

pontos de observação de rapinas, foi detectado um mínimo de 2 indivíduos e um 

máximo de 8, variando entre 2 a 4 o número de espécies identificadas por ponto 

(Figura 5.7.4).  

 

Figura 5.7.4– Número de espécies de rapinas detectadas nos pontos de observação 

considerados 

No que respeita à abundância do sisão, foram detectados indivíduos machos em 4 

dos 26 pontos de amostragem realizados (15%), tendo a abundância variado entre 

1 e 2. Na Figura 5.7.5 é possível observar os pontos de amostragem realizados e o 

número de sisões machos avistados em cada um, bem como observações extra 

realizadas na área de estudo durante as visitas realizadas.  

Entre as aves detectadas nos pontos de amostragem, a maioria encontrava-se em 

áreas de pousio com mais de 30 cm de altura (Quadro 5.7.9). De referir a 

observação de um indivíduo numa plantação de olival. Estas plantações, que 

podem ser irrigadas com sistema gota a gota, constituem, regra geral,  habitats 

muito semelhantes aos pousios uma vez que as oliveiras jovens são de reduzida 

dimensão e a composição da restante vegetação é coincidente à encontrada nos 

pousios não pastoreados.  
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Por esta razão, não é de estranhar a presença de machos de sisão a defender 

territórios neste tipo de habitat. Entre as observações extra é de realçar a 

observação, durante o mês de Março, de um bando de 25 indivíduos na zona norte 

da área de estudo. 

 

Figura 5.7.5 – Pontos de amostragem, observações extra e abundância de sisões na área de 

estudo  

Quadro 5.7-9 – Abundância de sisões machos em cada um dos biótopos onde foi registada a 

espécie (com base nos pontos de amostragem) 

Biótopos n.º indv. 

Pousio 4 (80%) 

Plantação olival 1 (20%) 

ESPÉCIES DE ELEVADO INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO  

A aplicação do Índice de Valorização da Fauna (IVF) permitiu definir 20 espécies (1 

anfíbio, 2 répteis, 16 aves, 1 mamífero) dentro do elenco faunístico com estatuto de 

elevado interesse para a conservação, tendo 9 delas sido confirmada a sua 

presença na área de estudo no decurso dos trabalhos de campo (Quadro 5.7.10).  
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Quadro 5.7-10 – Lista das espécies com IVF superior a 5,0  

Nome 

comum 

Nome 

científico 
IVF Biótopo 

 ANFÍBIOS 

Rã-de-
focinho-
pontiagudo 

Discoglossus 
galganoi 

5,3 
Charcos temporários; cursos de água mediterrânicos 
intermitentes;  vegetação ripícola;  águas paradas 

 RÉPTEIS 

Cágado-de-
carapaça-
estriada 

Emys 
orbicularis 

6,3 
Habitats aquáticos, de águas paradas ou de corrente lenta, 
permanentes ou temporárias, tais como charcos, albufeiras, 
represas e ribeiras 

Cágado-
mediterrânico 

Mauremys 
leprosa 

5,1 
Habitats aquáticos, de águas paradas ou de corrente lenta, 
permanentes ou temporárias, tais como charcos, albufeiras, 
represas e ribeiras 

 AVES 

Garça-
vermelha 

Ardea 
purpurea 

5,7 Zonas húmidas, charcos, lagoas com áreas de caniçais. 

Cegonha-
branca* 

Ciconia 
ciconia* 

5,8 
Varíadissimos habitats, alimentando-se em áreas agrícolas, 
nomeadamente estepes cerealíferas 

Colhereiro 
Platalea 
leucorodia 

6,8 Águas paradas 

Peneireiro-
cinzento* 

Elanus 
caeruleus* 

5,5 Estepes cerealíferas com e sem árvores dispersas 

Milhafre-
preto 

Milvus 
migrans 

5,3 Estepes cerealíferas com e sem árvores dispersas 

Milhafre-real* 
Milvus 
milvus* 

6,8 Estepe com árvores dispersas 

Águia-
cobreira* 

Circaetus 
gallicus* 

6,3 
Zonas áridas alternando com zonas de matos 
mediterrânicos; zonas agrícolas extensivas e pastagens. 

Águia-
sapeira* 

Circus 
aeruginosus* 

5,0 
Zonas húmidas, encharcadas, irrigadas, pastagens, pousios, 
zonas agrícolas e vinhas 

Tartaranhão-
azulado 

Circus 
cyaneus 

6,4 Estepes cerealíferas, pastagens, zonas abertas, pousios 

Tartaranhão-
caçador* 

Circus 
pygargus* 

5,4 Estepes cerealíferas, pastagens, zonas abertas, pousios 

Águia-
calçada 

Hieraaetus 
pennatus 

6,2 Matos, charnecas, pastagens 

Sisão* Tetrax tetrax* 6,2 Estepes cerealíferas 
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Nome 

comum 

Nome 

científico 
IVF Biótopo 

Abetarda* Otis tarda* 8,3 Estepes cerealíferas 

Alcaravão* 
Burhinus 
oedicnemus* 

6,5 
Zonas estepárias e planícies agrícolas, nomeadamente 
áreas de sobro e de azinho e olivais 

Perdiz-do-
mar 

Glareola 
pratincola 

5,3 Terreno plano e aberto 

Gaivina-dos-
pauís 

Chlidonias 
hybridus 

6,0 Massas de água como barragens ou açudes. 

 MAMÍFEROS 

Lontra Lutra lutra 5,7 Cursos de água 

NOTA: As espécies assinaladas com * foram detectadas durante os trabalhos de campo. Biótopo: tipo 

de biótopo preferido pela espécie, presente na área de estudo ou regiões adjacentes. De referir a 

ocorrência provável mas não confirmada do Cágado-de-carapaça-estriada, Lontra e Rato-de-Cabrera. 

Relativamente às 9 espécies detectadas durante os trabalhos de campo, são 

apresentados os mapas da sua distribuição (com excepção do sisão), tendo como 

unidade as quadrículas 1 x 1 km (ver Anexo VI). 

Nos pontos seguintes apresenta-se uma descrição detalhada a respeito da 

distribuição, situação populacional e principais locais de ocorrência das espécies de 

aves estepárias mais importantes, que poderão ser de algum modo afectadas pelo 

Projecto em análise.  

Abetarda (Otis tarda) 

A abetarda é uma ave residente nidificante com o estatuto de Em Perigo (EN) em 

Portugal e Vulnerável a nível mundial. Na Europa, a sua população regrediu 

acentuadamente durante o período de 1970-1990, sendo que está situada 

maioritariamente na Península Ibérica (Birdlife International, www.birdlife.org).  

Em Portugal possui uma distribuição bastante localizada, nidificando quase 

exclusivamente nalgumas regiões do Alentejo. Depende essencialmente de habitats 

extensivos de sequeiro, criados pela rotação dos cultivos cerealíferos tradicionais, 

sendo particularmente sensível à intensificação da agricultura e à consequente 

destruição e fragmentação dos seus habitats (Rocha, 2005).  

Esta espécie ocorre no interior da área de estudo, tendo sido observada em dois 

locais distintos durante o mês de Março.  
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Apesar da distância envolvida nas duas observações, realizadas em dias 

consecutivos, não é de excluir que se tratasse do mesmo bando de aves, composto 

por 22 indivíduos. Na observação localizada no Sub-bloco de Valbom, as aves 

foram observadas em voo junto a um olival antigo (onde foram encontradas penas), 

pousando depois num campo de cereal.  

Foi registado o mesmo uso de habitat por parte do bando na observação feita no 

Sub-bloco Ferreira-Oeste.  

De referir que a distribuição da abetarda, assim como alguns dos seus requisitos 

ecológicos, variam ao longo do ano, verificando-se uma alternância nas suas 

abundâncias respectivamente nas épocas de invernada, reprodução e pós-

reprodução. Fora da época de reprodução esta espécie é gregária, podendo formar 

bandos de várias dezenas de indivíduos. As observações feitas na área de estudo 

corroboram esta ideia uma vez que durante os meses de Inverno as Abetardas 

procuram, muitas vezes, zonas de olivais onde se alimentam maioritariamente de 

azeitonas (Plano Sectorial da Rede Natura 2000). 

Segundo o Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (ICN, dados provisórios), 

a espécie foi observada nas duas quadrículas que englobam a área de estudo 

(NC71 e NC81), tendo sido mesmo confirmada a sua nidificação na quadrícula 

NC81. O trabalho de campo não permitiu a identificação de potenciais zonas de 

reprodução da espécie no interior da área de estudo.   

Sisão (Tetrax tetrax) 

O sisão é uma espécie residente nidificante classificada como Vulnerável (VU) em 

Portugal e Quase Ameaçada (NT) a nível mundial. Na Europa e tal como a 

abetarda, a sua população regrediu acentuadamente durante o período de 1970-

1990, sendo que está também situada maioritariamente na Península Ibérica 

(Birdlife International, www.birdlife.org). Nos anos mais recentes a população 

europeia mantém uma tendência de declínio, ainda que menos acentuada que 

anteriormente (Birdlife International, www.birdlife.org).  

No Alentejo, onde ocorre a grande maioria da população portuguesa da espécie, o 

sisão habita fundamentalmente pseudo-estepes cerealíferas. Em particular durante 

a época de reprodução, o período mais importante do seu ciclo de vida, o pousio é 

o seu habitat preferencial, pelo que esta ave é particularmente vulnerável à 

intensificação da agricultura. A manutenção das práticas agrícolas extensivas é 

essencial para a sua conservação (Henriques 2003a). 
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Segundo informação cedida pelo Instituto de Conservação da Natureza (ICN) e 

obtida no âmbito do “Projecto Tetrax – Conservação do sisão no Alentejo” e 

também do estudo sobre os movimentos do Sisão com recurso à telemetria por 

satélite (ainda a decorrer), refere-se o seguinte relativamente à área de estudo do 

presente EIA: 

1. Parte da área de estudo (quadrículas NC71 e NC81) correspondem a uma área 
vital de um sisão macho adulto marcado na ZPE de Castro Verde. Durante os 3 
anos de rádio-seguimento, este indivíduo utilizou a área em causa durante o 
Verão; 

2. Durante o período de Inverno, parte da área de implementação dos blocos de 
rega em questão foi prospectada apresentando uma densidade elevada de 
sisões; 

3. Para a época de Verão, a amostragem realizada refere, para a área, uma 
densidade elevada de sisões a nível nacional.  

4. No que respeita ao período de reprodução, apenas foi estudada uma área um 
pouco a oeste da zona em estudo (ainda na quadrícula NC81), apresentando 
uma densidade de 2,2 machos/ha, correspondendo a uma densidade 
intermédia tendo em conta os valores obtidos para o resto do Alentejo. Segundo 
o Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal a sua reprodução está 
confirmada nas quadrículas NC71 e NC81, que englobam a área de estudo.  

Os dados apresentados estão de acordo com o trabalho de campo realizado. 

Foram detectados machos a defender territórios nos blocos Valbom e Ferreira-Este 

(época reprodutora), sendo também esta a zona (incluindo a área norte do Sub-

bloco Ferreira-Oeste) preferida durante o Inverno. De realçar a possível importância 

desta área no período de Verão, durante o qual não foi efectuada qualquer visita. 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) 

O alcaravão é uma espécie residente nidificante com o estatuto de Vulnerável (VU) 

em Portugal. Durante as últimas décadas tem sofrido um acentuado declínio em 

toda a Europa (Birdlife International, www.birdlife.org). 

É uma espécie típica das zonas de cultivos cerealíferos extensivos com rotação, 

sendo frequentemente observado em pousios, lavrados e pastagens. Fora da 

época de reprodução torna-se gregária, podendo formar bandos de várias dezenas 

de indivíduos. 

O alcaravão foi observado em 3 quadrículas distintas da área de estudo. A 

observação de indivíduos isolados ou em pares e nunca em bandos torna provável 

a sua nidificação na área de estudo, coincidindo com os resultados obtidos no 

decorrer do trabalho de campo do Novo Atlas das Aves Nidificantes de Portugal 

(ICN, dados não publicados).   

Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus) 
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O tartaranhão-azulado é uma espécie invernante com o estatuto de Vulnerável (VU) 

em Portugal Continental e cuja população europeia tem vindo a diminuir durante as 

últimas décadas (Birdlife International, www.birdlife.org). 

Em Portugal, tem uma distribuição relativamente uniforme no Alentejo, sendo 

observada num variado número de biótopos, que incluem zonas húmidas, culturas 

arvenses de sequeiro, pastagens, bem como montados de azinho ou de sobro 

relativamente abertos (Elias et al. 1998).  

Na área de estudo, ocorre apenas no Inverno (Elias et al. 1998). A ausência de 

observações durante o trabalho de campo efectuado (7, 8 e 9 de Março) pode ser 

explicada pela migração já efectuada pela espécie, sendo raros os avistamentos 

nesta época do ano. 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) 

O tartaranhão-caçador é uma espécie estival nidificante classificada como Em 

Perigo (EN) no nosso país, apresentando em Portugal uma tendência de regressão, 

contrariamente ao que se tem verificado no resto da Europa, (Birdlife International, 

www.birdlife.org). 

As observações feitas na área de estudo e em áreas límitrofes durante o mês de 

Março deverão respeitar à chegada dos primeiros indivíduos da espécie das zonas 

de invernada em África. Assim, o número de casais presentes na área (foram 

observados 3-4 casais) poderá ser mais elevado. 

O tartaranhão-caçador nidifica preferencialmente em áreas de habitat estepário, 

construindo o ninho habitualmente em searas ou pousios pouco pastoreados.  

Perdiz-do-mar (Glareola pratincola) 

A perdiz-do-mar é uma espécie estival nidificante com o estatuto de Vulnerável 

(VU) em Portugal. Durante as últimas décadas as suas populações têm vindo a 

declinar em toda a Europa, de forma mais acentuada de 1970 a 1990 (Birdlife 

International, www.birdlife.org).  

Esta ave ocorre em habitats estepários, nidificando no solo em locais sem 

vegetação, habitualmente lavrados, formando colónias. Tendo em conta o carácter 

dinâmico dos habitats cerealíferos extensivos, resultante do sistema de rotatividade 

tradicional, é muito provável que, em anos consecutivos, a localização das colónias 

se altere, em resposta às alterações do uso do solo provocadas por esta 

rotatividade.  

Apesar da espécie não ter sido observada durante o decorrer do trabalho de 

campo, tem nidificação provável na quadrícula NC81 (ICN, dados não publicados). 
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Calhandra-real (Melanocorypha callandra) 

A calhandra-real é uma espécie residente nidificante com o estatuto de Quase 

Ameaçada (NT) em Portugal. Na Europa, a sua população tem sofrido um declínio 

moderado ao longo das últimas décadas (Birdlife International, www.birdlife.org). 

Apesar de não terem sido observados quaisquer indivíduos na área de estudo, esta 

espécie poderá ter um reduzido efectivo reprodutor na área (quadrícula NC81; ICN, 

dados não publicados).  

VALORES CINEGÉTICO E PISCATÓRIO 

Na área de estudo foram identificadas as diversas espécies com valor cinegético 

(Quadro 5.7.11). No que respeita aos valores piscatórios, da pesquisa efectuada 

para a sub-bacia da ribeira de Odivelas (Bacia Hidrográfica do rio Sado), 

observámos a ocorrência de espécies como o bordalo (Squalius alburnoides), a 

verdemã (Cobitis paludica), o pimpão (Carassius auratus) e a gambúsia (Gambusia 

holbrooki) que não têm valor piscatório. 
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Quadro 5.7-11 – Lista de espécies com interesse cinegético 

Nome comum Nome científico Nome comum Nome científico 

AVES GRUIFORMES 

ANSERIFORMES Galeirão Fulica atra 

Pato-colhereiro Anas clypeata Galinha d'água Gallinula chloropus 

Marrequinha Anas crecca GALLIFORMES 

Pato-real Anas platyrhynchos Perdiz Alectoris rufa 

Frisada Anas strepera Codorniz Coturnix coturnix 

Zarro Aythya ferina CHARADRIIFORMES 

Negrinha Aythya fuligula Narceja-comum Gallinago gallinago 

PASSERIFORMES Tarambola-dourada Pluvialis apricaria 

Gralha-preta Corvus corone MAMÍFEROS 

Gaio Garrulus glandarius LAGOMORPHA 

Pega-rabuda Pica pica Lebre Lepus granatensis 

Melro Turdus merula Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 

Tordo-músico Turdus philomelos CARNIVORA 

Tordoveia Turdus viscivorus Geneta Genetta genetta 

COLUMBIFORMES Saca-rabos Herpestes ichneumon 

Pombo-das-

rochas 
Columba livia Raposa Vulpes vulpes 

Rola-turca Streptopelia decaoto ARTIODACTYLA 

Rola-brava Streptopelia turtur Javali Sus scrofa 

5.7.4. HABITATS E BIÓTOPOS 

A área de estudo encontra-se inserida numa região maioritariamente agrícola 

estando os biótopos identificados directa ou indirectamente associados a esta 

actividade. Pela análise do Quadro 5.7.12 é possível verificar este facto e constatar 

que ocorrem na área de estudo poucos biótopos ou habitats naturais ou semi-

naturais. Dos habitats constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de 

Fevereiro apenas um foi identificado na área de estudo: 

� 4030 – Charnecas secas europeias (subtipo 4030pt3 - Urzais, urzais-tojais e 

urzais-estevais mediterrânicos não litorais) 

Este habitat está incluído num dos biótopos identificados (Pousio/Matos), podendo 

corresponder à totalidade da área ocupada pelo biótopo específico ou apenas a 

algumas das zonas no seu interior (Desenho 12). Estes últimos são descritos nos 

parágrafos seguintes, sendo referidos quais os habitats que lhes estão associados. 

 

Quadro 5.7-12 – Área ocupada e percentagem relativa dos biótopos que ocorrem na área de 

intervenção dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom 
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Alternativa 1 Alternativa 2 

Biótopos / Ocupação do Solo Área ocupada 
(ha) 

Percentagem 
relativa 

Área ocupada 
(ha) 

Percentagem 
relativa 

Culturas temporárias (sequeiro e 
regadio) 3559,09 64,1% 3196,59 62,5% 
Culturas temporárias sob-coberto 
de culturas permanentes 142,89 2,6% 94,23 1,8% 

Olival extensivo 949,10 17,1% 932,81 18,2% 

Olival intensivo 505,63 9,1% 504,99 9,9% 

Pomares 125,40 2,3% 125,25 2,4% 

Vinha 123,68 2,2% 123,53 2,4% 

Estufas 101,11 1,8% 100,99 2,0% 

Eucaliptal 0,06 0,0% 0,06 0,0% 

Cursos de água 39,11 0,7% 36,06 0,7% 

Albufeiras 0,03 0,0% 0,03 0,0% 

Artificial 9,41 0,2% 3,75 0,1% 

De acordo com a aplicação dos critérios do índice de valorização de biótopos (IVB), 

obtiveram-se as pontuações que se apresentam no Quadro 5.7.13. 

Quadro 5.7-13 – Pontuações de IVB obtidas para cada biótopo 

Biótopo IVB 

Culturas temporárias (sequeiro e 

regadio) 
3,8 

Olival extensivo 3,3 

Olival intensivo 1,3 

Pomares 0,8 

Vinha 0,8 

Estufas 0,0 

Eucaliptal 0,0 

Culturas temporárias sob-coberto 
de culturas permanentes 

5,7 

Albufeiras 1,3 

Cursos de água 3,8 

Artificial 0,8 

Pousio/Matos 4,0 

Os biótopos com maior IVB correspondem a culturas temporárias sob-coberto de 

culturas permanentes e pousio/matos, o que se justifica pela sua naturalidade ou 

semi-naturalidade. É importante referir que para os biótopos culturas temporárias e 

olival extensivo, o IVB se encontra valorizado pela presença das aves estepárias e 

da Linaria ricardoi.  
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CULTURAS TEMPORÁRIAS 

Este biótopo é o mais representado na área de estudo (64,1% na Alternativa 1 e 

62,5 % na Alternativa 2) e é caracterizado por um mosaico de parcelas com 

culturas de sequeiro e de regadio (Fotografia 5.7.3). As culturas de sequeiro 

predominam em relação às de regadio e, dadas as características do solo e a 

disponibilidade hídrica, são sujeitas a regimes de rotação (cultura de cereal, pousio, 

restolho, lavradas e semeadas) de modo a permitir aos solos recuperarem o seu 

potencial produtivo. As comunidades vegetais que ocorrem neste biótopo, 

maioritariamente herbáceas e anuais, encontram-se fortemente condicionadas 

pelas actividades agrícolas e limitadas às bermas dos caminhos ou das parcelas 

agrícolas. No caso dos pousios, a cessação temporária do cultivo permite a 

instalação, para além da espécie que compõe a cultura mais recente, de uma série 

de plantas herbáceas. Estas comunidades são maioritariamente compostas por 

espécies ruderais e nitrófilas. É importante referir que nalgumas culturas de 

sequeiro pode ocorrer a Linaria ricardoi. Este facto foi considerado no cálculo do 

IVB tendo-lhe sido atribuído o valor de 3,8. 

 

 Fotografia 5.7.3– Aspecto das áreas agrícolas presentes na área de estudo 

É neste biótopo que ocorrem a maioria das espécies faunísticas com estatuto de 

conservação desfavorável. As denominadas aves estepárias ocorrem nas pseudo-

estepes, caracterizadas pelo sistema extensivo de cereais e sujeitos a uma 

rotatividade anual que alterna as parcelas de cereal com pousios de idade variável 

e zonas lavradas. Estas áreas são usadas pela abetarda (Otis tarda), sisão (Tetrax 

tetrax), tartaranhão-caçador (Circus pygargus), calhandra-real (Melanocorhypha 

calandra), alcaravão (Burhinus oedicnemus), codorniz (Coturnix coturnix), picanço-

real (Lanius meridionalis) e trigueirão (Miliaria calandra), entre outros.  
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No que respeita aos mamíferos poderão ocorrer espécies como o rato-do-campo 

(Apodemus sylvaticus), a toupeira (Talpa occidentalis), a lebre (Lepus granatensis), 

o texugo (Meles meles) e o javali (Sus scrofa). 

OLIVAL EXTENSIVO 

Este biótopo é bastante comum na área de estudo ocupando 17,1 % da área 

considerada na Alternativa 1 e 18,2 % da área afecta à Alternativa 2. Este biótopo é 

caracterizado pela presença de oliveiras adultas de porte arbóreo. O sob-coberto 

destes olivais é variado, podendo ser utilizado, em alguns casos, para cultura de 

cereais ou corresponder a pousios ou pastagens (Fotografia 5.7.4). Esta variação 

na utilização do sob-coberto influencia as características das comunidades vegetais 

que aí ocorrem. De um modo geral as espécies florísticas mais comuns (quando o 

olival não é semeado) correspondem a Chamaemelum fuscatum, Calendula 

arvensis, Stachys arvensis, Spergula arvensis, Poa annua, Rumex 

bucephalophorus, entre outras. 

A espécie Linaria ricardoi foi detectada neste biótopo em olivais cujo sob-coberto é 

dominado por comunidades herbáceas compostas por algumas das espécies 

referidas anteriormente, tendo sido identificados, três olivais cujas populações de 

Linaria ricardoi apresentam uma abundância significativa e, como tal, apresentam 

um elevado interesse para a conservação. 

 

Fotografia 5.7.4– Aspecto de olival com Linaria ricardoi 

Os olivais albergam uma comunidade faunística diversa e abundante de espécies 

que aqui se alimentam ou nidificam.  
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As espécies mais comuns incluem o tordo-ruivo (Turdus philomelus), o charneco 

(Cyanopica cookii), a rola-turca (Stretopelia decaoto), a toutinegra-de-barrete 

(Sylvia atricapilla), o estorninho-preto (Sturnus unicolor), a felosinha (Phylloscopus 

collybita), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), entre outros. Os olivais 

antigos podem também ser importantes locais de refúgio para algumas espécies de 

carnívoros. 

Este biótopo obteve um IVB de 3,3, semelhante ao agrícola. 

OLIVAL EXTENSIVO  

Este biótopo é caracterizado pela cultura intensiva de oliveiras apoiadas por um 

sistema de rega que ocupam extensas áreas da paisagem. Optou-se por não incluir 

estas áreas no biótopo anterior por apresentarem características claramente 

distintas. As oliveiras encontram-se plantadas em extensas fileiras em que o 

espaço entre cada uma, e cada oliveira, é extremamente reduzido estando na sua 

maioria lavrado, pelo que não apresentam um coberto vegetal significativo 

(Fotografia 5.7.5). 

Dadas as suas características, marcadas pela forte intervenção humana, não foi 

observada a presença da espécie Linaria ricardoi neste biótopo. O seu IVB é de 1,3 

o que reflecte bem o seu carácter artificial. 

 

Fotografia 5.7.5– Aspecto de uma plantação de olival 

A fauna associada a este biótopo de monocultura é bastante reduzida sendo 

possível observar espécies como o pintarroxo (Carduelis cannabina), a petinha-dos-

prados (Anthus pratensis), o picanço-real (Lanius meridionalis) ou a perdiz 

(Alectoris rufa).  
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CULTURAS TEMPORÁRIAS SOB-COBERTO DE CULTURAS PERMANENTES 

Este habitat caracteriza-se por ter uma densidade de azinheiras ou sobreiros 

inferior a 20 árvores por hectare e corresponde a cerca de 2,6% da área do 

Projecto no caso da Alternativa 1 e a cerca de 1,8 % na Alternativa 2. É 

caracterizado pela dominância de azinheiras e sobreiros ao nível do estrato 

arbóreo, estando o espaço entre elas ocupado por pastagens e pousios. É um 

biótopo semi-natural que resultou de antigos bosques de azinho e sobreiro que, por 

acção humana, foram convertidas em áreas mais abertas. A densidade das árvores 

é variável, desde zonas mais densas e de maior ensombramento a outras mais 

abertas.  

 

Fotografia 5.7.6– Aspecto de culturas temporárias com quercíneas dispersas 

Estes biótopos são áreas ricas em espécies faunísticas abrangendo espécies como 

os chapins-azul e real (Parus caeruleus e Parus major), a trepadeira (Certhia 

brachydactyla), a rola-turca (Stretopelia decaoto), o charneco (Cyanopica cokii), o 

estorninho-preto (Sturnus unicolor), a cotovia-dos-bosques (Lullula arborea), a 

poupa (Upupa epops) e o tentilhão (Fringilla coelebs). No que respeita a répteis e 

mamíferos é de realçar a presença de cobra-de-escada (Elaphe scalaris), geneta 

(Genetta genetta) e javali (Sus scrofa), entre outros. Este biótopo obteve o valor de 

IVB mais elevado: 5,7. 

POMARES 

Os pomares correspondem a 2,3% da área de estudo. As comunidades vegetais 

aqui existentes, ao nível do sob-coberto, são caracterizadas pela presença de 

plantas herbáceas anuais semelhantes às que são observados nos pousios e no 

sob-coberto dos olivais (Fotografia 5.7.7).  
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De entre as espécies presentes destacam-se o Chamaemelum fuscatum, Trifolium 

spp, Calendula arvensis, Poa annua, Erodium brotys, Sonchus oleraceus, 

Hypochaeris glabra, entre outras. 

Este é também um biótopo bastante rico no que respeita à avifauna. Aqui podemos 

encontrar um grande número de espécies, maioritariamente passeriformes, como 

são os casos do pintassilgo (Carduelis carduelis), do verdilhão (Carduelis chloris), 

do pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), do melro (Turdus merula), da rola-

turca (Stretopelia decaoto) e do cuco-rabilongo (Clamator glandarius).  

Entre os mamíferos que poderão utilizar este habitat contam-se o texugo (Meles 

meles), a raposa (Vulpes vulpes), o rato-das-hortas (Mus spretus) ou o ouriço-

cacheiro (Erinaceus europaeus). Este biótopo obteve um IVB de 0,8. 

 

Fotografia 5.7.7– Aspecto de um pomar 

VINHA 

Este biótopo ocupa entre 2,2% a 2,4 % da área dos blocos de rega em estudo e, à 

semelhança do que ocorre com os olivais jovens, com forte intervenção humana, 

não apresenta valores florísticos ou comunidades vegetais importantes (Fotografia 

5.7.8). 

As vinhas são um biótopo com reduzida diversidade específica no que respeita à 

comunidade faunística, caracterizada essencialmente por passeriformes como o 

cartaxo (Saxicola torquata), o trigueirão (Miliaria calandra), o pintarroxo (Carduelis 

cannabina), o picanço-real (Lanius meridionalis) ou a perdiz (Alectoris rufa). Este 

biótopo obteve um IVB de 0,8. 
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Fotografia 5.7.8– Aspecto de uma vinha 

ALBUFEIRAS 

Este biótopo ocupa uma área residual face à área de intervenção do Projecto, 

sendo composto por pequenas represas instaladas nas ribeiras torrenciais 

existentes na região (Fotografia 5.7.9). Do ponto de vista da flora e vegetação este 

biótopo não apresenta comunidades estruturadas, no entanto, tem um papel muito 

importante no aumento da riqueza específica e diversidade da área estudada 

relativamente à avifauna e herpetofauna. 

Podem-se encontrar espécies que não estão representadas em nenhum outro 

biótopo da região e que aí se alimentam e/ou reproduzem. Exemplos disso são o 

pato-real (Anas platyrhynchos), a marrequinha (Anas crecca), o pato-trombeteiro 

(Anas clypeata), o mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus), o mergulhão-pequeno 

(Tachybaptus ruficolis), o corvo-marinho (Phalacrocorax carbo), o galeirão (Fulica 

atra), o roxinol-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus) e o roxinol-grande-dos-

caniços (Acrocephalus arundinaceus), entre outros. Este biótopo é utilizado também 

pelo cágado-mediterrâneo (Mauremys leprosa), pela rã-verde (Rana perezi) e pelas 

relas (Hyla arborea e Hyla meridionalis). Este biótopo obteve um IVB de 1,3. 
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Fotografia 5.7.9 – Aspecto de uma albufeira 

CURSOS DE ÁGUA 

A área ocupada por este biótopo na área de estudo é cerca de 0,7% e corresponde 

às ribeiras aí existentes. Estas são de regime torrencial e apresentam-se bastante 

descaracterizadas, resultado da prática agrícola nos campos adjacentes (Fotografia 

5.7.10). Das ribeiras observadas verificou-se que, na sua maioria, não há a 

presença de um estrato arbóreo, sendo a vegetação dominada pela gramínea 

invasora cana (Arundo donax) ou as silvas (Rubus ulmifolius). 

Não foi realizado qualquer ponto de amostragem de aves neste biótopo uma vez 

que a vegetação envolvente aos cursos de água na área em estudo é, em geral, 

escassa pelo que, a comunidade de aves aqui presente não é muito rica, sendo 

influenciada pelos biótopos adjacentes. Entre as espécies mais comuns contam-se 

o cartaxo (Saxicola torquata), a toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), o 

rouxinol-do-mato (Cettia cetti) e o melro (Turdus torquata).  

Nos cursos de água presentes na zona é provável a ocorrência das duas espécies 

de cágado (Mauremys leprosa e Emys orbicularis) bem como de algumas espécies 

de anfíbios, nomeadamente anuros e urodelos. 

Apesar de se encontrar bastante alterado e descaracterizado este biótopo obteve 

um IVB de 3,8 pela importância das espécies aquáticas (anfíbios e répteis) que lhe 

estão associadas. 
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Fotografia 5.7.10 – Aspecto de um curso de água 

MATOS 

Este biótopo não se encontra inserido na área de estudo, localizando-se a este do 

Sub-bloco Figueirinha na sua zona limítrofe. Contudo, foi cartografado dado que 

havia um ponto de amostragem de avifauna nas proximidades e que foi 

propositadamente definido fora da área de estudo. Ocupa pequenas parcelas da 

zona referida e tem correspondência com o habitat 4030 (pt3) do anexo B-I do 

Decreto-Lei nº 49/2005 – Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não 

litorais (Fotografia 5.7.11). 

Praticamente todas as espécies de répteis e de mamíferos podem ocorrer neste 

biótopo, sendo a comunidade de aves um pouco menos diversificada. 

A ocupação da área de estudo por matos é muito reduzida face à exploração 

bastante intensiva de toda a região. As pequenas manchas de mato localizam-se 

em zonas pouco aráveis ou de difícil acessibilidade. Este biótopo obteve um IVB de 

4,0. 
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Fotografia 5.7.11– Aspecto de uma área de matos 

EUCALIPTAL 

Este biótopo ocupa uma área residual inferior a 0,1 % da área do Projecto, e não 

apresenta qualquer tipo de interesse do ponto de vista da conservação, o que aliás 

é reflectido pelo IVB de 0. As monoculturas desta espécie (Eucalyptus globulus) são 

conhecidas pela sua reduzida riqueza específica e diversidade na totalidade dos 

grupos faunísticos (Fotografia 5.7.12). 

 

Fotografia 5.7.12 – Aspecto de um eucaliptal 
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ESTUFAS 

As estufas correspondem a um biótopo bastante artificializado e controlado sem 

qualquer valor florístico ou faunístico associado (Fotografia 5.7.13). Ocupam 1,8% a 

2 % da área de Projecto e apresentam um IVB de 0, em resultado da sua 

artificialidade e valor nulo para as espécies florísticas e faunísticas. 

 

Fotografia 5.7.13 – Aspecto de zona de estufas 

5.7.5. ÁREAS DE ELEVADO INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO 

Como referido na metodologia, a recolha de dados no campo e bibliográfica 

permitiu apenas, até ao momento, a definição de áreas de elevado interesse para a 

conservação de Linaria ricardoi.  

Trata-se de uma espécie com distribuição mundial restrita a Portugal, 

nomeadamente, à região de Cuba, Serpa e Beja. Do ponto de vista legal é uma 

espécie prioritária do Decreto-Lei nº 49/2005 (Anexos B-II e B-IV), incluída no 

anexo I da Convenção de Berna. Tem ainda o estatuto proposto de “Perigo Crítico” 

no Livro Vermelho das Plantas de Portugal. Dada a sua importância considera-se 

que os olivais onde esta espécie foi observada (ver Desenho 15 que consta do 

Anexo II) são áreas de elevado interesse para a conservação, devendo ser alvo de 

medidas de salvaguarda e gestão dos seus núcleos. 

No que respeita às restantes espécies com estatuto de conservação desfavorável, 

destacam-se as aves estepárias que dependem maioritariamente de áreas 

extensivas de sequeiro.  

A área dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom sobrepõe-se com locais de 

reprodução, pós-reprodução e invernada do sisão e da abetarda, com especial 
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relevo para o períodos pós-nupciais. Embora os habitats preferenciais destas 

espécies variem ao longo das várias épocas do ano, durante a maior parte do ano 

ambas seleccionam habitats característicos dos sistemas cerealíferos extensivos, 

nunca ficando completamente dissociados destes. No período reprodutor, a 

existência de pousios é essencial à sua reprodução. 

As visitas de campo realizadas revelaram-se insuficientes para delimitar com precisão 

as áreas de maior relevância para as aves estepárias. Os períodos de amostragem 

revelaram-se curtos por excluírem o período pós-reprodutor. Contudo, as áreas mais 

importantes parecem ser as culturas de sequeiro presentes nos Sub-blocos de Rega 

de Valbom e Ferreira-Este e ainda os olivais antigos e não intervencionados de toda a 

área de estudo (com especial relevo para os olivais do Sub-bloco de Rega de 

Ferreira-Oeste). 

5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A definição da Situação de Referência dos Blocos de Rega Ferreira – Valbom, ao 

nível do descritor Património, consubstancia-se num inventário de ocorrências de 

interesse patrimonial, e fundamentalmente em trabalho de prospecção 

arqueológica. 

Numa primeira fase, executou-se uma pesquisa de base documental para 

identificação dos achados, monumentos ou sítios referenciados (por investigadores 

e entidades) na área de estudo. 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o plano 

director municipal de Ferreira do Alentejo, o plano de bacia hidrográfica do rio Sado, 

as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

respectivamente o Instituto Português de Arqueologia (IPA), o Instituto Português 

do Património Arquitectónico (IPPAR), a EDIA, a cartografia geológica disponível à 

escala 1:50.000 e cartografia militar.  

Solicitou-se de igual modo informações à arqueóloga do Museu Municipal de 

Ferreira do Alentejo, que estranhamente referiu apenas conhecer, para além dos 

sítios já inscritos na base de dados do IPA, quatro ocorrências arqueológicas, que 

se verificou situarem-se a norte e fora área de estudo. 
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A partir da análise cartográfica, e em complemento das ocorrências identificadas na 

fase de pesquisa documental, foram seleccionados inúmeros locais propícios ao 

assentamento humano (cumeadas, esporões e rebordos de plataformas, 

sobranceiros a vales). Em campo, detectaram-se muitos outros locais de topografia 

sugestiva a partir da observação directa da paisagem envolvente. 

Os trabalhos consistiram na prospecção sistemática de corredores de 200 m de 

largura, centrados nas infra-estruturas lineares do Projecto, opção permitida pelas 

condições topográficas do terreno. Embora não se revelassem intransponíveis, 

muitas parcelas de terra não foram atravessadas. As chuvas ocorridas em períodos 

que antecederam a prospecção contribuíram decisivamente para a rápida 

recuperação da vegetação, nomeadamente em campos de pousio. A erva verde ou 

o cultivo de seara, mais circunscrito a áreas específicas, atingia, à data daqueles 

trabalhos, dimensões consideráveis provocando situações gerais de visibilidade 

nula e progressão considerada inútil. 

Para além das infra-estruturas do Projecto os trabalhos de campo incidiram em 

mais de 25% da totalidade da área a beneficiar com rega, de acordo com a Circular 

do Instituto Português de Arqueologia de 10 de Setembro de 2004 sobre os 

“Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de 

Impacte Ambiental”. 

A meteorologia possibilitou um desenvolvimento desigual dos trabalhos, divididos 

em duas fases distintas. Numa delas, o excelente tempo que se fez sentir permitiu 

optimizar os resultados. A última, ocorrida sob forte pluviosidade e em solos 

saturados de água, intensificou claramente o esforço dispendido pelos prospectores 

envolvidos. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1: 25 000. A 

partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas de apoio, ulteriormente usadas para 

navegação com GPS, em complemento da orientação visual. 

5.8.2. ENQUADRAMENTO LOCAL 

A área de estudo abrange variadas unidades geomorfológicas, nomeadamente as 

tradicionais peneplanícies ou os sistemas montanhosos que, por razões 

topográficas, se encontram excluídos do Plano de Rega, constituindo autênticas 

“ilhas” dentro da área do Projecto.  

Num território tão vasto, onde se entrecruzaram influências múltiplas, tanto do 

ponto de vista físico, como do ponto de vista humano, o Homem é elemento que 

marca fortemente a paisagem, modelando-a com a introdução de novas espécies 

vegetais e novas técnicas agrícolas, facilmente perceptíveis num território de 

extensão considerável como o do Alentejo Central.  
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A natural associação entre tipologias de uso e ocupação de regiões particulares e 

as características destes espaços origina, por princípio, diferentes tipos de 

povoamento e de aproveitamento dos recursos naturais existentes.  

Os indícios arqueológicos associados ao Paleolítico, referência de ocupação 

temporalmente longínqua, surgem tradicionalmente associados a terraços antigos e 

cascalheiras das principais linhas de água. Estes registos, muito dispersos, 

localizam-se principalmente nos Concelhos de Cuba e Beja. Na sua maioria, 

identificados e recolhidos por Abel Viana na década de 40, correspondem a 

manchas de ocupação muito espalhadas, localizadas em encostas suaves, 

normalmente próximas de linhas de água. Estes locais de jazida dispõem-se em 

torno da cidade de Beja, com maior abundância nos terrenos situados a este 

(freguesia de Nossa Senhora das Neves) e a norte/noroeste. Refira-se a detecção e 

estudo de novos sítios na área da albufeira de Alqueva. 

A Pré-História recente encontra-se consistentemente representada. Do ponto de 

vista da análise de distribuição espacial dos sítios do Neolítico e Calcolítico, há que 

separar as ocorrências em dois grandes grupos: monumentos megalíticos e locais 

de habitat. Os primeiros, na sua grande maioria identificados durante investigações 

efectuadas nas décadas de 40 e 50, de que a obra de Georg e Vera Leisner é o 

exemplo mais conhecido. Os Concelhos de Cuba e Portel são os que apresentam o 

maior número de registos seguidos, em menor número, pelos de Ferreira do 

Alentejo, Viana do Alentejo e Alcácer do Sal.  

De um modo geral, a maior incidência de monumentos megalíticos corresponde aos 

locais onde têm sido identificados os locais de povoamento que se apresentam, 

contudo, em número inferior ao das estruturas de carácter funerário. Este facto 

prende-se, principalmente, com as estratégias de investigação que têm sido 

praticadas, uma vez que se tem favorecido o conhecimento dos ambientes 

funerários em detrimento do conhecimento dos espaços habitacionais, menos 

monumentais e menos perceptíveis no território. 

Independentemente da sedentarização, característica do período Neolítico, as 

áreas dotadas de abundantes recursos (pastagens ou matérias-primas) continuam 

a ser aproveitadas para completar uma economia que continua a ser de 

subsistência e, por vezes, ainda de itinerância. 

Apenas a partir do Neolítico final se pode falar de um povoamento de carácter 

permanente, representado por povoados abertos, localizado um pouco por toda a 

peneplanície, dotado de condições razoáveis de defensibilidade natural. O sistema 

de povoamento do Neolítico (principalmente no que respeita ao Neolítico Final) 

corresponde, assim, em termos numéricos, aos povoados calcolíticos que se lhes 

sobrepõem em termos topográficos.  
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Os povoados mais bem representados são os do período Calcolítico, quer se tratem 

de povoados abertos, sem defensibilidade natural ou linhas de fortificação (de que o 

Porto Torrão é um exemplo) quer sejam implantações em altura dotadas de 

sistemas defensivos constituídos por muralhas e torreões.  

Os sítios conhecidos para a Idade do Bronze não são numerosos, tendo em conta a 

extensão da área analisada e a abundância de vestígios datados de momentos 

imediatamente anteriores. O número e dispersão das ocorrências para este período 

constituem casos paradigmáticos de geografias de investigação.  

A expressão de povoamento atribuível à Idade do Ferro encontra-se igualmente 

bem representada, embora em menor número quando comparada aos dados 

conhecidos para a Idade do Bronze. A dispersão dos vestígios corresponde, 

também, a uma geografia de investigação.  

Este facto explica a abundante presença de elementos da Idade do Ferro no 

Concelho de Ourique, contíguo à área de estudo, que contrasta com a menor 

presença sidérica na área de implementação do Subsistema de Rega. 

O sistema de povoamento baseia-se, tal como no Bronze Final, em grandes 

povoados de altura, dotados de linhas defensivas, que asseguravam o controle de 

territórios definidos e dos quais dependia a subsistência do grupo. Intensificam-se 

os contactos e trocas com outras regiões, inclusivamente supra-peninsulares. Estes 

contactos justificam a presença de novos materiais, de influência oriental e 

mediterrânica. 

A presença Romana provocou radicais transformações na paisagem e na estrutura 

social dos habitantes da Península Ibérica, no geral, e na área em estudo em 

particular. Pautada por interesses militares, políticos e económicos, teve fases 

distintas e seguiu ritmos que nem sempre são fáceis de percepcionar.  

Com algumas excepções de sítios datados de finais da República ou de inícios do 

Império (Cerro da Mangacha, Aljustrel, ou Casa Branca, Ferreira do Alentejo), os 

numerosos vestígios de ocupação romana correspondem já à fase da Pax Romana. 

Um pouco por toda a área de estudo, mas com maior incidência no espaço 

envolvente da cidade de Beja - Pax Iulia surgem as grandes villae directamente 

ligadas à produção agrícola, como Pisões, Herdade da Calçada ou Quinta da 

Suratesta. Associadas a estas estruturas de carácter fundiário surgem núcleos 

menores de povoamento, que corresponderão a casais/granjas segundo a 

terminologia de Jorge de Alarcão, bem como as necrópoles, na sua maioria 

descobertas no decurso de trabalhos agrícolas.  
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As actividades extractivas encontram-se representadas principalmente em Aljustrel, 

onde foram identificadas várias minas (como, por exemplo, a mina de S. João do 

Deserto) que podem remontar ao período romano, exploradas a partir do couto 

mineiro de Vipasca. 

Numerosos e abundantes são também os vestígios da densa rede viária que 

cruzava toda a região e que unia os principais núcleos que estruturavam a região, 

nomeadamente Évora a Beja. Assim, foram registados várias pontes 

presumivelmente romanas, troços de calçada e marcos miliários. A grande 

abundância de vestígios depende, obviamente, da efectiva e sistemática ocupação 

do território por Roma. No entanto, os numerosos vestígios, muitos deles de 

carácter monumental, conduziram a uma investigação arqueológica precoce sobre 

este período. 

A esta tradição juntou-se, nos últimos anos, um grande investimento de 

levantamentos de carácter sistemático a nível regional, como a obra Roman 

Portugal (ALARCÃO, 1988), ou concelhio de que os trabalhos sobre S. Cucufate e 

Ocupação Romana de Beja são exemplo (ALARCÃO, ETIENNE e MAYET, 1990; 

MESTRE e TOUCINHO, 1986; LOPES, 2003). 

As referências ao período Medieval (Cristão e Islâmico) não são escassas, mas 

encontram-se muito dispersas e sem qualquer tipo de relação, tornando-se difícil 

analisar, ao nível do registo arqueológico, as alterações que este período 

introduziu, principalmente na fase pós-Reconquista. 

5.8.3. PESQUISA DOCUMENTAL 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o plano 

director municipal de Ferreira do Alentejo, o plano de bacia hidrográfica do rio Sado, 

as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

nomeadamente o Instituto Português de Arqueologia (IPA) e o Instituto Português 

do Património Arquitectónico (IPPAR), o inventário de sítios de interesse patrimonial 

da EDIA, a cartografia geológica disponível à escala 1:50.000 e a cartografia militar.  

O Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo, ainda em vigor mas actualmente 

em revisão, assinala escasso número de ocorrências arqueológicas na área 

interessada pelo Projecto, sendo no entanto de destacar o importante e vasto 

habitat calcolítico de Porto Torrão. 

A pesquisa bibliográfica forneceu diversas informações de interesse arqueológico, 

embora se situem quase todas no exterior da área de estudo. 

Em 2003 foi publicada a dissertação de doutoramento da Doutora Maria da 

Conceição Lopes sobre a ocupação romana de Beja. O inventário de sítios incluso 

nesta tese foi de consulta indispensável para a avaliação em curso. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 243 

 

A consulta das bases de dados do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do 

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), assim como de alguns 

Estudos de Impacte Ambiental efectuados na área em estudo, em data recente, 

permitiu estabelecer uma base de conhecimento prévio ao trabalho de campo. 

Neste âmbito cabe destacar a pronta disponibilização de informação actualizada 

por parte da Extensão de Castro Verde do Instituto Português de Arqueologia, na 

pessoa do arqueólogo Samuel Melro. 

Solicitaram-se, de igual modo, informações à arqueóloga do Museu Municipal de 

Ferreira do Alentejo, que indicou, para além dos sítios já inscritos na base de dados 

do IPA, quatro ocorrências arqueológicas, que se verificou situarem-se a norte do 

perímetro de rega e fora da Área de Estudo. 

A pesquisa documental permitiu reconhecer, na área de estudo, um número 

razoável de referências (59 ocorrências) de interesse arqueológico e arquitectónico 

que se caracterizam no Anexo VII. 

5.8.4. TRABALHO DE CAMPO 

A partir da análise cartográfica, e em complemento das ocorrências identificadas na 

fase de pesquisa documental, foram seleccionados inúmeros locais propícios ao 

assentamento humano (cumeadas, esporões e rebordos de plataformas, 

sobranceiros a vales). Em campo, detectaram-se muitos outros locais de topografia 

sugestiva a partir da observação directa da paisagem envolvente. 

Os trabalhos consistiram na prospecção sistemática de corredores de 200 m de 

largura, centrados nas infra-estruturas lineares do Projecto, opção permitida pelas 

condições topográficas do terreno. Embora não se revelassem intransponíveis, 

muitas parcelas de terra não foram atravessadas. As chuvas ocorridas em períodos 

que antecederam a prospecção contribuíram decisivamente para a rápida 

recuperação da vegetação, nomeadamente em campos de pousio. A erva verde ou 

o cultivo de seara, mais circunscrito a áreas específicas, atingia, à data daqueles 

trabalhos, dimensões consideráveis provocando situações gerais de visibilidade 

nula da superfície do solo e de progressão inviável. 

A meteorologia determinou um desenvolvimento desigual dos trabalhos, que 

ocorreram em duas fases distintas, ainda durante o primeiro período de trabalho de 

campo, no mês de Março. Numa dessas fases, o excelente tempo meteorológico 

permitiu optimizar a obtenção de dados. A última, ocorrida sob forte pluviosidade e 

em solos saturados de água, intensificou claramente o esforço dispendido pelos 

prospectores. 
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Os trabalhos executados em Março de 2006 abrangeram a quase totalidade das 

infra-estruturas do Projecto e zonas envolventes. Em Outubro fizeram-se 

prospecções complementares, incidentes na rede de drenagem, tendo-se registado 

melhores condições de visibilidade do solo e de progressão. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do Projecto à escala 1: 25 000, 

adequada à actual fase de desenvolvimento do mesmo. A partir deste suporte, 

obtiveram-se coordenadas de apoio, ulteriormente usadas para navegação com 

GPS, em complemento da orientação visual. 

O Inventário elaborado na sequência do trabalho de campo contém 112 registos de 

interesse patrimonial (arqueológico, arquitectónico, construído e etnológico) dos 

quais 40 correspondem a relocalizações.  

A análise da sua distribuição por categorias, da totalidade do inventário (131 

ocorrências com localização determinada), revela um maior número de ocorrências 

de cariz arquitectónico (82 / 63%) relativamente às de natureza arqueológica (52 / 

40%), sendo que em três casos se aplicam simultaneamente as duas categorias. O 

inventário inclui quatro imóveis classificados ou em vias de classificação.  

Estas ocorrências estão inventariadas no Quadro 5.8.1 e encontram-se descritas 

em fichas individuais no Anexo VII. 

A classificação tipológica das ocorrências de cronologia romana baseou-se em 

recente trabalho de Jorge de Alarcão (ALARCÃO, 1998). Segundo este autor, a 

ocupação rural romana pode dividir-se em três categorias: casal, granja e villa, 

baseando-se para isso na área de dispersão de materiais e no tipo de material 

encontrado em cada estação. 

Assim sendo, decidiu-se substituir o termo habitat, geralmente utilizado em 

trabalhos de prospecção, mas que se afigura demasiado vago, por não reflectir a 

verdadeira dimensão da estação, ainda que possa ser referida a área de dispersão 

de materiais, por esta nova terminologia. De qualquer forma, deve reconhecer-se 

que, a classificação dos sítios baseada apenas na área de dispersão de material, 

recolhido à superfície, pode induzir em erro, pois os trabalhos agrícolas alteram a 

«verdadeira dimensão» do sítio arqueológico.  

Ainda assim, neste trabalho e na ausência de outros indicadores, procurou-se 

classificar as ocorrências romanas tendo em consideração o material observado no 

terreno.  

No Desenho 16, que consta do Anexo II, apresenta-se uma carta à escala 1:25.000 

com a localização das ocorrências patrimoniais identificadas. Nos casos em que as 

manchas de dispersão de materiais arqueológicos tem expressão territorial 

significativa, à escala considerada, cartografaram-se as respectivas manchas.  
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No Quadro 5.8.1 e nas fichas de ocorrências apresentadas no Anexo VII, a 

caracterização tipológica e cronológica de cada ocorrência são determinadas 

directamente pela avaliação efectuada em campo no decurso deste trabalho. Deste 

modo, verifica-se nem sempre existir uma coincidência entre a tipologia e/ou 

cronologia inscritas no Quadro 5.8.1  e as que constam no Anexo VII  - pesquisa 

documental, prevalecendo a caracterização que resulta da observação actual 

efectuada no decorrer do trabalho de campo. Tal facto pode resultar de razões tão 

diversas quanto as condições de visibilidade do solo, aquando da prospecção 

arqueológica, ou de imprecisões ou erros de localização nas fontes.  

O elemento de conexão entre a pesquisa documental e o trabalho de campo, para 

cada número de referência, é a coordenada ou a localização cartográfica fornecida 

pela fonte. No caso do IPA acresce que os sítios arqueológicos em SIG são 

projectados apenas em pontos, até nos casos em que as ocorrências têm 

expressão territorial significativa à escala considerada neste relatório. Por outro 

lado, na região em apreço, têm-se detectado erros de localização da ordem da 

centena de metros, em algumas fontes de informação. 

A este respeito refira-se o caso da Quinta de São Vicente/Monte do Pombal. A 

principal fonte utilizada (base de dados do IPA) indica, a presença de uma 

necrópole e de uma villa romanas nesta área. As coordenadas do sítio a que se 

atribuiu o número de referência 1 coincidem sensivelmente com o Monte do 

Pombal, sendo aquele caracterizado como uma necrópole romana, na fonte 

indicada. Acontece que o trabalho de campo permitiu delimitar uma mancha de 

dispersão de materiais arqueológicos, de expressão territorial significativa (da 

ordem de grandeza dos hectares) imediatamente a ocidente do ponto 

georeferenciado. Considerou-se serem vestígios de uma villa e não de uma 

necrópole.  

Por outro lado, no ponto coordenado fornecido pela fonte a que se atribuiu o 

número de referência 4, que fica situado entre as casas da Quinta e a linha de 

água, a Norte, reconheceram-se materiais dispersos, conectos obviamente, com a 

ocupação romana da área, mas sem a evidência da mancha atrás referida. Deste 

modo, a ocorrência 4 foi caracterizada como mancha de ocupação (com materiais 

de cronologia romana), ao invés da fonte que aponta neste local uma villa, embora 

também refira existirem vestígios no Monte do Pombal (correspondente à 

ocorrência nº 1). Trata-se portanto de uma insuficiência de localização na fonte que 

resulta, entre outros aspectos, do recurso exclusivo à georeferenciação por pontos. 

Ainda nas proximidades das casas da quinta, delimitou-se uma área de necrópole 

romana representada na cartografia pela mancha com o número de referência 21. 

Este local não constava nas fontes, e desse modo deverá considerar-se inédito, 

embora estas refiram a existência de um sítio daquela natureza. Em síntese, pode 

conclui-se que, em substância, a referência 4 do Anexo VII corresponderá à 
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ocorrência 1 do trabalho de campo mas também ao local assinalado com o número 

4. 

No Desenho 17, que consta do Anexo II, apresenta-se a cartografia das áreas 

objecto de prospecção sistemática, repartida pelas três seguintes classes, em 

termos de ocupação do solo, com ênfase nas condições de visibilidade para a 

detecção de ocorrências (estruturas / elementos imóveis e materiais / elementos 

móveis): mancha verde = visibilidade elevada; mancha amarela = visibilidade 

média; mancha vermelha = visibilidade nula a reduzida. 

No Quadro 5.8.2 identificam-se as relações de proximidade entre as ocorrências e 

os corredores correspondentes ao traçado geral das infra-estruturas do Projecto 

nas duas Alternativas em avaliação. No que concerne ao factor “infra-estruturas”, 

verifica-se que as alternativas são equivalentes, com uma diferença marginal em 

duas ocorrências, circunstância que poderá favorecer a Alternativa 2.  

Neste estudo foram identificadas e referenciadas 83 ocorrências na área de 

intervenção (AI) do Projecto das quais apenas seis detém valor patrimonial elevado 

ou médio-elevado (ocorrências 1, 21, 30, 31, 34 e 94) sendo que uma está 

classificada com Imóvel de Interesse Municipal (ocorrência 34). 

Quadro 5.8-1 – Síntese das ocorrências patrimoniais identificadas  

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Referência Tipologia, 
Topónimo ou 
Designação 

AI ZE 

Cronologia 

Nº 
Oc. 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In 

1 1 1 Villa 
Monte do Pombal 

 4           

2 2  Casal rústico 
Monte do Pombal 

  2        OC  

3 3 3 Moinho de vento 
Moinho da Morgada 

     3     OC  

4 4 4 Mancha de ocupação 
Quinta de São Vicente 

 In           

5 5  Ponte 
Quinta de São Vicente 

  3        OC  

6 6 6 Pombal 
Quinta de São Vicente 

     3     OC  

7 7 7 Quinta 
Quinta de São Vicente 

   VC  5     OC  

8 8  Mancha de ocupação 
Horta do Vale da Arca 

    In   C     

9 9  Casal rústico 
Vg Serra do Pinheiro 

     1     OC  

10 10  Poço 
Vale da Arca 

     2     C  

11 11  Poço 
Herdade do Pinheiro 

  1        C  

12 12  Indeterminada 
Vale da Serrinha 

 In           

13 13  Achados dispersos 
Vale de Bangula 

 In           

14 14  Poço 
Vale da Serrinha 

  1        C  

15 15 15 Poço 
Poço da Gontinha 

  1        C  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 247 

 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Referência Tipologia, 
Topónimo ou 
Designação 

AI ZE 

Cronologia 

Nº 
Oc. 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In 

16 16  Mancha de ocupação 
Cemitério de Peroguarda 

    In        

17 17  Achados dispersos 
Peroguarda 

 In           

18 18  Achados dispersos  
Monte do Pardieiro 

 In           

19 19  Achados dispersos  
Monte Valbom 

 In           

20 20  Casal rústico 
Monte Valbom 

  2        OC  

21 21  Necrópole 
Quinta de São Vicente 

 5           

22 22  Achado isolado 
Monte do Carrascal 

 In           

23 23  Achado isolado 
Monte das Figueiras 

 In           

24 24  Casal rústico 
Monte da Figueira 

  2        OC  

25 25  Casal rústico 
Monte da Rabêla 

     2     OC  

26 26 26 Casal rústico 
Mte do Antº que Manda 
Mãe 

     2     OC  

27 27  Casal rústico 
Monte Mancocas 

  3        OC  

28 28 28 Casal rústico 
Mancocas 

 In 2        OC  

29 29  Mancha de ocupação 
Mancocas 

 In           

30 30 30 Povoado 
Porto Torrão 

 5      C     

31 31  Ponte 
Horta do Porto Torrão 

  4        C  

32 32  Achados dispersos 
Monte do Carvalhoso 

    In        

33 33  Casal rústico 
Monte da Boavista 

     3     OC  

34 34 34 Capela 
Capela de São Vicente 

IM  5        O  

35 35  Aqueduto 
Quinta de São Vicente 

     2     OC  

36 36  Capela 
Capela de São Sebastião 

   IM  5     O  

37 37  Fontanário 
Ferreira do Alentejo 

     3     C  

38 38  Igreja 
Igreja Nª Srª da Conceição 

     5     O  

39 39  Materiais dispersos 
Ferreira do Alentejo 

 In           

40 40 40 Forno de cal (?) 
Forno do Pereiro 

  0        OC  

41 41  Marco  
Monte dos Canos I 

  1        C  

42 42  Marco  
Monte dos Canos II 

  1        C  

43 43  Moinho 
Moinho da Floresta 

  3        OC  

44 44  Mancha de ocupação 
Cemitério de F. do Alentejo 

     In       

45 45  Marco  
Cemitério de F. do Alentejo 

     2     C  

46 46 46 Moinho  
Moinho do Espanhol 

  3        OC  

47 47 47 Fonte 
Fonte Nova 

     1     C  

48 48  Marco   2        C  
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Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Referência Tipologia, 
Topónimo ou 
Designação 

AI ZE 

Cronologia 

Nº 
Oc. 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In 

Monte do Galo 
49 49  Marco 

Quinta da Floresta 
     2     C  

50 50  Marco  
Quinta da Floresta 

  2        C  

51 51 51 Indeterminada 
Santa Luzia B 

    0        

52 52  52 Igreja, diversos 
Ig. Paroquial de Vilas Boas 

   IM 3 5     O  

53 53 53 Moinho de vento 
Moinho da Figueirinha 

  2        OC  

54 54  Casal rústico 
Monte da Figueirinha Nova 

     1     OC  

55 55  Poço 
Horta da Barbara Franca 

  1        C  

56 56  Casal rústico 
Monte da Ferreirinha 

  2        OC  

57 57  Indeterminada 
Monte das Ferrarias 

 In           

58 58  Marco 
Monte das Ferrarias 

  2        C  

59 59  Indeterminada 
Ribeira do Vale do Ouro 

 3           

60 60  Aqueduto 
Vale da Arca 

  3        C  

61 61  Canal 
Vale da Arca 

     0     C  

62 62  Malhada 
Vale da Arca 

     0     C  

63 63  Aqueduto  
Vale da Arca 

  3        C  

64 64  Casal rústico 
Vale da Arca 

     1     C  

65 65  Indeterminada 
Poço Branco 

 0           

66 66  Marco  
Quinta da Amia 

  1        C  

67 67  Achados isolados 
Quinta da Amia 

 In        ?   

68 68  Casal rústico 
Quinta da Amia 

  1        C  

69 69  Poço 
Quinta da Amia 

  1        OC  

70 70  Casal rústico 
Monte da Joanica 

     1     C  

71 71  Achados dispersos 
Monte da Joanica 

 1         O  

72 72  Casal rústico 
Monte da Joanica 

  1        C  

73 73 73 Poço 
Poço Branco 

     2     OC  

74 74 74 Poço 
Poço do Visconde 

  2        OC  

75 75  Marco 
Subestação F. do Alentejo 

  2        C  

76 76  Poço 
Monte Cardim 

  0        C  

77 77  Marco 
Monte do Cónego 

  1        C  

78 78 78 Achados dispersos 
Monte Sabino 

    In        

79 79 79 Achados dispersos 
Monte Sabino 

    In        

80 80  Marco 
Coitos 

  1        C  

81 81  Achado isolado  In           
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Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Referência Tipologia, 
Topónimo ou 
Designação 

AI ZE 

Cronologia 

Nº 
Oc. 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In 

Monte Sabino 
 

82 82  Casal rústico 
Monte Sabino 

     2     C  

83 83 83 Achados diversos 
Ribeira do Vale do Ouro 

    In        

84 84  Silo 
Monte da Capela 

  1        C  

85 85  Represa 
Monte Novo da Horta 

  1        C  

86 86  Achado isolado 
Monte Novo da Horta 

 In      ?     

87 87  Ponte 
Barranco da Capela 

  2        C  

88 88  Mancha de ocupação 
Horta da Maltalhada 

 In 0         C  

89 89  Mancha de ocupação 
Monte da Capela 

 In         OC  

90 90  Indeterminada 
Vale de Ouro 

 In 0         OC  

91 91  Poço 
Ribeira de Vale de Judeu 

  1        C  

92 92  Mancha de ocupação 
Não identificado 

 In         OC  

93 93  Poço 
Mte da Figueirinha de Baixo 

  1        C  

94 94  Villa? 
Mte da Figueirinha de Baixo 

 4           

95 95  Mancha de ocupação 
Quinta da Amia 

 In         C  

96 96  Mancha de ocupação 
Monte das Mancocas 

 In           

97 97  Poço 
Mancocas 

  1        C  

98 98  Poço 
Mancocas 

  1        C  

99 99  Achado isolado 
Malhadas 

    In        

100 100  Monte 
Monte da Capela 

     1     C  

101 101  Marco de propriedade 
Ordem 

  1        OC  

102 102  Marco de propriedade 
Ordem 

  0        C  

103 103  Indeterminada 
Pinheiro 

 In           

104 104  Poço 
Horta de João de Moura 

  1        C  

105 105  Indeterminada 
Porto Torrão 

 In           

106 106  Poço 
Porto Torrão 

  1        C  

107 107  Casal 
Monte do Zambujo 

  1        C  

108 108  Poço 
Não identificada 

  1        C  

109 109  Indeterminada 
Monte da Figueirinha Nova 

 In In          

110 110  Casal 
Monte de Coitos 

  1        C  

111 111  Poço 
Coitos 

  1        C  

112 112  Poço 
Coitos 

  1        C  

113  113 Indeterminada 
Cardim 1 

 Nd           
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Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Referência Tipologia, 
Topónimo ou 
Designação 

AI ZE 

Cronologia 

Nº 
Oc. 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In 

114  114 Capela 
Capela do Calvário 

     IM     O  

115  115 Fonte 
Fonte da Palmeira 

     Nd     OC  

116  116 Poço 
Poço do Jorge 

     Nd     OC  

117  117 Mancha de ocupação 
Subestação F. do Alentejo 

    Nd        

118  118 Vestígios diversos 
Horta do Monte de Valbom 

    Nd        

119  119 Vestígios diversos  
Nó de Ferreira 

 Nd           

120  120 Achado isolado 
Ferreira do Alentejo 

    Nd        

121  121 Vestígios diversos 
Vale da Arca 2 

 Nd           

122  122 Vestígios diversos 
Vale da Arca 1 

    Nd        

123  123 Pedreira 
Zambujal 

     2       

124  124 Habitat? 
Barranco dos Barrinhos 

    3   ?     

125  125 Habitat 
Romana 

    5        

126  126 Habitat 
Monte da Figueirinha 

 3         O  

127  127 Monte 
Monte de Matos 

     2     OC  

128  128 Forno 
Monte das Ferrarias 

     3     OC  

129  129 Monte 
Monte das Ferrarias 

     2     C  

130  130 Casal 
Monte do Carvalhoso 

    In      MO  

131  131 Casal 
Montes da Misericórdia 

    Nd        

LEGENDA:  

� Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de 

campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, 

desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. Letras minúsculas a 

seguir a números indicam desdobramentos de ocorrências no mesmo local. Quando a segunda coluna não 

está preenchida com letras significa que a fonte de informação exclusiva é a Carta Militar de Portugal. 

� Tipologia, Topónimo ou Designação. 

� Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

� Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção 

(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; VC=imóvel em 

vias de classificação; ZP=zona especial de protecção; PL=planos de ordenamento); AA = Património 

arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 

� Valor patrimonial e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 

público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 

Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não 

classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes 

no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a 

ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, 
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antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e 

inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial 

totalmente destruída. In=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou 

não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 

� Cronologia. PA=Pré-História Antiga (Pi=Paleolítico Inferior; Pm=Paleolítico Médio; Ps=Paleolítico Superior); 

PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época 

Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade 

Contemporânea); In =Indeterminada ou não determinada. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma 

cronologia mais específica. 

 

Quadro 5.8-2 – Posição das Ocorrências em Relação às Alternativas de Projecto 

Posição das Ocorrências em 
Relação às Alternativas de Projecto 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 

viária; D=rede de drenagem).  
A mancha cinzenta assinala as 

ocorrências situadas na ZE. 
A mancha azul assinala as diferenças 

entre alternativas. 

Refª Tipologia / Topónimo ou Designação 

Alternativa 1 Alternativa A2 
TC PD   R V D R V D 

1 1 Villa / Monte do Pombal x   x   
2  Casal rústico / Monte do Pombal x   x   
3 3 Moinho / Moinho da Morgada       
4 4 Mancha de ocupação / Quinta de São Vicente x   x   
5  Ponte / Quinta de São Vicente x   x   
6 6 Pombal / Quinta de S. Vicente       
7 7 Quinta / Quinta de São  Vicente       
8  Mancha de ocupação / Horta do Vale da Arca       
9  Casal rústico / Vg Serra do Pinheiro       
10  Poço / Vale da Arca       
11  Poço / Herdade do Pinheiro x x  x x  
12  Indeterminada / Vale da Serrinha x x  x x  
13  Achados dispersos / Vale de Bangula x   x   
14  Poço / Vale da Serrinha   x   x 
15 15 Poço / Poço da Gontinha   x   x 
16  Mancha de ocupação / Cemitério de Peroguarda       
17  Achados dispersos / Peroguarda x   x   
18  Achados dispersos  / Monte do Pardieiro x   x   
19  Achados dispersos  / Monte Valbom x   x   
20  Casal rústico / Monte Valbom x   x   
21  Necrópole / Quinta de São Vicente x   x   
22  Achado isolado / Monte do Carrascal x x  x x  
23  Achado isolado / Monte das Figueiras x x  x x  
24  Casal rústico / Monte da Figueira x x  x x  
25  Casal rústico / Monte da Rabêla       
26 26 Casal rústico / Monte do António que Manda Mãe       
27  Casal rústico / Monte Mancocas x  x x  x 
28 28 Casal rústico / Mancocas   x   x 
29  Mancha de ocupação / Mancocas x   x   
30 30 Povoado / Porto Torrão x x x x x x 
31  Ponte / Horta do Porto Torrão x x x x x x 
32  Achados dispersos / Monte do Carvalhoso       
33  Casal rústico / Monte da Boavista       
34 34 Capela / Capela de São Vicente x   x   
35  Aqueduto / Quinta de S. Vicente       
36  Capela / Capela de S. Sebastião       
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Posição das Ocorrências em 
Relação às Alternativas de Projecto 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 

viária; D=rede de drenagem).  
A mancha cinzenta assinala as 

ocorrências situadas na ZE. 
A mancha azul assinala as diferenças 

entre alternativas. 

Refª Tipologia / Topónimo ou Designação 

Alternativa 1 Alternativa A2 
TC PD   R V D R V D 

37  Fontanário / Ferreira do Alentejo       
38  Igreja / Igreja de Nª Srª da Conceição       
39  Materiais dispersos / Ferreira do Alentejo x   x   
40 40 Forno de cal (?) / Forno do Pereiro   x   x 
41  Marco / Monte dos Canos I x   x   
42  Marco / Monte dos Canos II x   x   
43  Moinho / Moinho da Floresta x x  x x  
44  Mancha de ocupação / Cemitério de Ferreira do Alentejo       
45  Marco / Cemitério de Ferreira do Alentejo       
46 46 Moinho / Moinho do Espanhol x x  x x  
47 47 Fonte / Fonte Nova       
48  Marco / Monte do Galo x x  x x  
49  Marco / Quinta da Floresta       
50  Marco  / Quinta da Floresta x   x   
51 51 Indeterminada / Santa Luzia B       
52 52 Igreja, diversos / Igreja Paroquial de Vilas Boas       
53 53 Moinho / Moinho da Figueirinha x x  x x  
54  Casal rústico / Monte da Figueirinha Nova       
55  Poço / Horta da Barbara Franca x   x   
56  Casal rústico / Monte da Ferreirinha x x  x x  
57  Indeterminada / Monte das Ferrarias x x  x x  
58  Marco / Monte das Ferrarias x x  x x  
59  Indeterminada / Ribeira do Vale do Ouro x x  x x  
60  Aqueduto / Vale da Arca x      
61  Canal / Vale da Arca       
62  Malhada / Vale da Arca       
63  Aqueduto  / Vale da Arca x      
64  Casal rústico / Vale da Arca       
65  Indeterminada / Poço Branco x   x   
66  Marco  / Quinta da Amia x x  x x  
67  Achados isolados / Quinta da Amia x x  x x  
68  Casal rústico / Quinta da Amia x   x   
69  Poço / Quinta da Amia x  x x  x 
70  Casal rústico / Monte da Joanica       
71  Achados dispersos / Monte da Joanica x x  x x  
72  Casal rústico / Monte da Joanica  x x  x x 
73 73 Poço / Poço Branco       
74 74 Poço / Poço do Visconde x   x   
75  Marco / Subestação de Ferreira do Alentejo x   x   
76  Poço / Monte Cardim x   x   
77  Marco / Monte do Cónego x   x   
78 78 Achados dispersos / Monte Sabino       
79 79 Achados dispersos / Monte Sabino       
80  Marco / Coitos x x  x x  
81  Achado isolado / Monte Sabino x x  x x  
82  Casal rústico / Monte Sabino       
83 83 Achados diversos / Ribeira do Vale do Ouro       
84  Silo / Monte da Capela   x   x 
85  Represa / Monte Novo da Ordem   x   x 
86  Achado isolado / Monte Novo da Ordem   x   x 
87  Ponte / Barranco da Capela   x   x 
88  Mancha de ocupação / Horta da Maltalhada   x   x 
89  Mancha de ocupação / Monte da Capela   x   x 
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Posição das Ocorrências em 
Relação às Alternativas de Projecto 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 

viária; D=rede de drenagem).  
A mancha cinzenta assinala as 

ocorrências situadas na ZE. 
A mancha azul assinala as diferenças 

entre alternativas. 

Refª Tipologia / Topónimo ou Designação 

Alternativa 1 Alternativa A2 
TC PD   R V D R V D 

90  Indeterminada / Vale de Ouro  x   x  
91  Poço / Ribeira de Vale de Judeu   x   x 
92  Mancha de ocupação / Não identificado   x   x 
93  Poço / Monte da Figueirinha de Baixo x  x x  x 
94  Villa? / Monte da Figueirinha de Baixo  x x  x x 
95  Mancha de ocupação / Quinta da Amia x x x x x x 
96  Mancha de ocupação / Monte das Mancocas   x   x 
97  Poço / Mancocas   x   x 
98  Poço / Mancocas   x   x 
99  Achado isolado / Malhadas       
100  Monte / Monte da Capela       
101  Marco de propriedade / Ordem x   x   
102  Marco de propriedade / Ordem x   x   
103  Indeterminada / Pinheiro   x   x 
104  Poço / Horta de João de Moura x  x x  x 
105  Indeterminada / Porto Torrão x  x x  x 
106  Poço / Porto Torrão   x   x 
107  Casal / Monte do Zambujo x   x   
108  Poço / Não identificada   x   x 
109  Indeterminada / Monte da Figueirinha Nova   x   x 
110  Casal / Monte de Coitos   x   x 
111  Poço / Coitos   x   x 
112  Poço / Coitos   x   x 
 113 Indeterminada / Cardim 1 x   x   
 114 Capela / Capela do Calvário       
 115 Fonte / Fonte da Palmeira       
 116 Poço / Poço do Jorge       
 117 Mancha de ocupação, Subestação de F. Alentejo       
 118 Vestígios diversos / Horta do Monte de Valbom       
 119 Vestígios diversos / Nó de Ferreira x   x   
 120 Achado isolado / Ferreira do Alentejo       
 121 Vestígios diversos, Vale da Arca 2 x   x   
 122 Vestígios diversos, Vale da Arca 1       
 123 Pedreira / Zambujal       
 124 Habitat? / Barranco dos Barrinhos       
 125 Habitat / Romana       
 126 Habitat / Monte da Figueirinha x   x   
 127 Monte / Monte de Matos       
 128 Forno / Monte das Ferrarias       
 129 Monte / Monte das Ferrarias       
 130 Casal / Monte do Carvalhoso       
 131 Casal / Montes da Misericórdia       
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5.9. PAISAGEM 

5.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A caracterização da paisagem actual será desenvolvida a partir da análise 

fisiográfica e das formas de ocupação e revestimento do solo, abordando as 

diferentes tipologias de uso, as suas volumetrias e a dinâmica sazonal de culturas e 

tonalidades.  

Nesta perspectiva são definidas unidades de paisagem, tendo por base alguns 

traços comuns dos elementos caracterizadores descritos.  

Uma segunda abordagem incide sobre os valores cénicos da paisagem, como 

expressão de valores estéticos, naturais ou construídos, capazes de induzir 

emoções no observador. Sob este ponto de vista, a paisagem será interpretada 

segundo os seus atributos de qualidade visual e de capacidade de absorção visual 

ou fragilidade, aos quais corresponde depois um maior ou menor grau de 

sensibilidade paisagística. 

5.9.2. ESTRUTURA DA PAISAGEM 

A área de estudo faz parte da bacia hidrográfica da Ribeira da Figueira, afluente da 

margem direita do rio Sado. 

A vila de Ferreira do Alentejo encontra-se no centro da área reservada ao perímetro 

de rega em avaliação, que é enquadrada pelas povoações de Peroguarda, 

Alfundão (a nordeste) e Figueira dos Cavaleiros (a oeste) e pela ribeira de 

Canhestros, a sul.  

A variação altimétrica ao longo dos sub-blocos de rega não é significativa. No Sub-

bloco de Ferreira Oeste localizam-se os pontos de cota mais baixa, na ordem dos 

90 metros. Nos Sub-blocos de Valbom e de Figueirinha a altimetria sobe até aos 

175 metros, atingindo mais de 180 metros de altitude no alto da Figueirinha e no de 

Santa Luzia.  

Em termos gerais, quase toda a região em estudo é caracterizada por possuir uma 

paisagem claramente humanizada, de ocupação agrícola extensiva onde 

predominam os sistemas de monocultura, de arvenses ou olival, no seio da qual 

aparecem áreas de estepe com quercíneas dispersas. Por vezes surgem alguns 

pequenos núcleos de manchas florestais, como eucaliptos quebrando a monotonia 

dos campos e proporcionando volumetria à paisagem.  

Ferreira do Alentejo constitui o principal aglomerado urbano que se identifica na 

área de estudo. Na sua envolvente registam-se ainda, como já foi referido, as 

povoações de carácter mais rural como Figueira dos Cavaleiros, Alfundão e 

Peroguarda.  
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A presença de inúmeros montes agrícolas, associados a explorações de intensa 

actividade relacionada com a agricultura, assinala na paisagem o seu carácter 

humanizado. 

5.9.3. ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

A área de estudo tem uma inclinação predominantemente ascendente, no sentido 

de poente para nascente, desde cotas à volta dos 90 metros (Horta da Maltalhada) 

até aos 175 metros (Serrinha) de altitude. 

As zonas mais elevadas estão situadas nos Sub-blocos de Ferreira Este (Serra do 

Pinheiro – 165 m) e de Figueirinha (altos de Santa Luzia – 181 m e de Figueirinha – 

189 m, não incluídos no perímetro de rega).  

A topografia é marcada pela presença de linhas de água, afluentes da ribeira da 

Figueira e do rio Sado, que se desenvolvem predominantemente no sentido este-

oeste, determinando a presença de vales com esta orientação, como o caso dos 

ribeiros da Capela, de Vale de Ouro, do Vale de Judeu e de Canhestros. 

O relevo é em geral suave em toda a área do Projecto. A topografia do terreno 

oscila permanentemente entre pequenas colinas e linhas de escoamento natural, 

sempre com declives suaves, com menos de 8%. Para oeste e sudoeste de 

Ferreira do Alentejo, é mais evidente a presença de áreas mais planas, atenuando-

se a ondulação orográfica que se encontra, por exemplo, na área do Sub-bloco da 

Figueirinha. É também interessante constatar a presença de duas suaves linhas de 

festo, de orientação N-S ou N-SE, entre o alto da Serra do Pinheiro e o alto de 

Santa Luzia, no Sub-bloco de Ferreira Este e desde o cemitério da sede de 

concelho e o alto de Monte Novo, com cotas entre os 150 e os 160 metros. 

Tendo em conta o relevo ondulado e as inclinações suaves do declive, pode 

concluir-se que a exposição solar do território se encontra mal definida, ou seja, na 

maior parte da região não existe claramente uma exposição dominante. No entanto, 

considerando a evolução ascendente das cotas altimétricas na área em estudo, de 

poente para nascente, e os eixos das principais linhas de água, haverá uma ligeira 

tendência para uma exposição mais virada para sul e sudeste ou norte e noroeste. 

5.9.4. UNIDADES DE PAISAGEM 

Os conceitos de fragilidade visual e capacidade de absorção visual da paisagem 

estão fortemente relacionados. A fragilidade visual é um atributo subjectivo da 

paisagem, que tem em conta as suas características estruturais (morfologia do 

relevo, declives, linhas de água) e os elementos que a compõem, naturais (como a 

vegetação ou os afloramentos rochosos) ou construídos (áreas urbanas, industriais, 

agrícolas, infra-estruturas rodo-ferroviárias, albufeiras, etc.).  
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A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade de 

admitir alterações ou intrusões no seu seio sem agravar a sua qualidade visual.  

Assim, a baixa fragilidade visual da paisagem traduz uma realidade em que esta 

possui uma alta capacidade de absorver alterações ou novas intrusões. Por outro 

lado, a elevada fragilidade visual, pressupõe uma fraca capacidade da paisagem 

sofrer modificações estruturais ou intrusões visuais. A capacidade de absorção 

visual da paisagem está assim relacionada com o conceito anterior, sendo maior 

quanto menor for a fragilidade visual e vice-versa. 

A qualidade visual é da mesma forma um atributo da paisagem, tendo em conta os 

elementos que a compõem, como o ritmo orográfico, a vegetação, os elementos 

construídos, os valores cénicos, as intrusões, considerando também a diversidade, 

o contraste, a cor, a textura, a acessibilidade visual e a harmonia. É definida como 

baixa, média ou elevada, consoante a conjugação dos seus atributos cénicos se 

traduz em valores de graduação variável, visualmente reconhecidos como mais ou 

menos significativos. 

A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade visual e da sua capacidade 

de absorção ou fragilidade visual. É possível definir áreas de elevada sensibilidade 

paisagística conjugando as que possuem, simultaneamente, elevada qualidade 

visual e reduzida capacidade de absorção visual. Do mesmo modo, quando um 

destes dois atributos é de valorização média e o outro elevado, também estaremos 

em presença de áreas de elevada sensibilidade paisagística.  

O Quadro 5.9.1 traduz a valorização da sensibilidade paisagística de uma área de 

estudo ou unidade de paisagem, a partir dos atributos de qualidade e fragilidade 

visual da mesma. 

Quadro 5.9-1 – Sensibilidade paisagística em função da qualidade e fragilidade visual 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem Qualidade Visual da 

Paisagem Baixa Média Elevada 

Baixa 
Sensibilidade 

média 
Sensibilidade baixa Sensibilidade baixa 

Média 
Sensibilidade 

elevada 

Sensibilidade 

média 
Sensibilidade baixa 

Elevada 
Sensibilidade 

elevada 

Sensibilidade 

elevada 
Sensibilidade média 

De acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é possível 

estabelecer diferentes unidades de paisagem, a que correspondem níveis de 

qualidade e fragilidade visual próprios. 
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No Desenho 18, que consta do Anexo II, são cartografadas as diversas unidades de 

paisagem identificadas para a área em estudo. 

RELEVO SUAVE COM OLIVAL E ARVENSES 

Esta unidade de paisagem corresponde praticamente ao Sub-bloco de rega de 

Ferreira Oeste, onde predomina o olival. Esta é de facto a cultura mais frequente, 

quer se trate de explorações já em produção quer nas inúmeras parcelas de olival 

jovem que estão a surgir, reconvertendo grandes extensões utilizadas 

habitualmente em culturas de arvenses de sequeiro.  

Aqui a paisagem mostra-nos o resultado da actividade humana sobre este território. 

Para além das plantações alinhadas do olival, exibindo formas e volumes bem 

talhados por técnicas culturais ajustadas às expectativas de produção de azeitona, 

os campos abertos de produção extensiva cerealífera preenchem o restante da 

paisagem. Quebram esta monotonia alguns sobreiros que, de forma dispersa, vão 

permanecendo associados aos campos agrícolas, com as suas copas baixas e 

redondas. 

Também encontramos aqui quatro pequenos núcleos florestais com eucaliptos e 

pinheiros, que acabam por ter algum destaque nesta unidade de paisagem pela 

verticalidade que transmitem em enquadramentos de relevo muito aplanado. 

Apesar da orografia muito suave ou aplanada, não deixa no entanto de ser evidente 

uma constante ondulação do terreno, que resulta numa dinâmica sucessão de 

planos de leve declive alternados por linhas de festo e de talvegue. As linhas de 

drenagem natural, correspondendo aos eixos de talvegue, de um modo geral não 

possuem associada vegetação ripícola com interesse, não acrescentando, por isso, 

valor à paisagem. Nas linhas de água de maior importância há a presença de um 

estrato arbustivo mais evidente mas de pouca relevância. Na ribeira do Vale do 

Ouro regista-se a presença de caniços e canas, espécies infestantes e dominantes, 

de baixo valor paisagístico. 

Fazem parte também desta unidade alguns montes agrícolas, habitualmente bem 

integrados na paisagem, rodeados de alguma vegetação de porte arbóreo como o 

pinheiro, o eucalipto e algumas fruteiras. 

Tratando-se de uma paisagem modelada pelo homem, evidencia uma organização 

estrutural alinhada, quer pela disposição do olival quer pela malha de 

acessibilidades que se estabeleceu, com vias rectilíneas e radiais estabelecidas a 

partir de um pólo aglutinador, como são os núcleos urbanos de referência neste 

território. As culturas agrícolas também condicionam a diversidade nas formas de 

uso do território, o que não valoriza a qualidade da paisagem. 
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Pela análise do conjunto de características descritas, é possível concluir que nesta 

unidade de paisagem a qualidade visual é média sendo igualmente média a 

respectiva fragilidade da paisagem uma vez que apresenta alguma capacidade de 

absorver novas intrusões no seu seio. Da conjugação das características de 

qualidade e fragilidade visual desta unidade de paisagem resulta a sua 

classificação em termos de sensibilidade – sensibilidade média. 

 

Fotografia 5.9.1– Relevo suave com arvenses e olival 

NÚCLEOS URBANOS DE FERREIRA DO ALENTEJO, PEROGUARDA E ALFUNDÃO 

No centro da área em estudo encontra-se a vila de Ferreira do Alentejo, núcleo 

urbano que constitui sede de concelho. 

É notória a localização altaneira deste aglomerado edificado, virado 

predominantemente para norte e noroeste, o que favorece a posição de destaque 

que possui na paisagem. É pois um ponto notável da paisagem, encontrando-se em 

lugar de elevada acessibilidade visual, e por isso com maior fragilidade paisagística. 
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Fotografia 5.9.2– Silos 

Esta unidade de paisagem é caracterizada pelo edificado e respectiva disposição 

urbanística, a que se associa uma malha de acessibilidades e eixos de circulação. 

Os seus limites estendem-se um pouco ao longo das principais vias rodoviárias, de 

disposição radial relativamente a Ferreira do Alentejo.  

A estrada nacional nº 2, que faz a ligação de norte para sul, aglutina áreas 

construídas antes e após a sede de concelho, particularmente no cruzamento com 

o eixo do IP8. Na EN 121, para sudoeste em direcção a Santiago do Cacém, é bem 

visível a presença da sub-estação eléctrica. No outro sentido, em direcção a Beja, 

surge um eixo de expansão urbana até uma unidade hoteleira situada junto ao IP8. 

A estrada municipal de ligação ao Monte do Cardim, para oeste, possui ancoradas 

as instalações da Cooperativa Agrícola de Ferreira do Alentejo (CAFA).  

Este conjunto de estruturas construídas, destacadas do núcleo urbano concentrado 

e com características mais volumosas, aliadas ao grande silo cerealífero construído 

há algumas décadas e que marca significativamente em altura a paisagem local, 

constituem elementos de intrusão visual, contribuindo negativamente para a 

qualidade visual desta unidade de paisagem. Em contraponto, destaca-se o 

complexo da Fonte Nova, um pequeno parque de recreio e lazer junto à EN 2, do 

lado sul de Ferreira do Alentejo, que inclui uma antiga fonte e lavadouro, um núcleo 

de arvoredo de cariz ornamental e espaços ajardinados, o que constitui um 

conjunto de valorização cénica significativo. 

Importa realçar que, em função dos eixos de aproximação e acessibilidade visual 

sobre esta vila alentejana, estas novas franjas de edificado podem ser, mais ou 

menos visíveis, permitindo minimizar o efeito de intrusão visual.  
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A arquitectura não se encontra descaracterizada, sendo harmonioso o conjunto do 

casario maioritariamente de cor branca, tradicional nesta região do país. 

Para além do núcleo urbano de Ferreira do Alentejo fazem parte desta unidade de 

paisagem os núcleos construídos de Peroguarda e Alfundão. Estas áreas 

edificadas são exemplos da estrutura urbanística tradicional no Alentejo, 

constituindo aglomerados bem concentrados, definindo contornos muito simples, 

sem relação directa com os eixos de acessibilidade e sem dispersão. 

Atendendo ao conjunto de atributos identificados, pode afirmar-se que esta unidade 

de paisagem possui média qualidade visual e média a elevada capacidade de 

absorção visual. Desta forma, a sensibilidade visual é média a baixa, uma vez que 

se trata de uma área fortemente humanizada. 

PEDREIRA DA FIGUEIRINHA E ARVENSES EM RELEVO ONDULADO 

Esta unidade de paisagem encontra-se a este do núcleo urbano de Ferreira do 

Alentejo, sendo marcada pela presença de uma pedreira de exploração de dioritos.  

Comparativamente com as anteriores tem menor dimensão, precisamente porque 

reúne um conjunto de características próprias mais restritas. Corresponde a uma 

área de relevo ondulado onde é evidente o uso agrícola com arvenses em regime 

de sequeiro. Simultaneamente, evolui no presente a reconversão deste uso para a 

instalação de mais parcelas com olival, patenteada pelo grande número de oliveiras 

plantadas há menos de dois anos. A ausência de volumetria na ocupação do solo e 

a monotonia que se observa nesta paisagem contribuem para o seu reduzido valor 

estético e paisagístico. 

O alto da Figueirinha, um dos pontos de maior cota na região em estudo, situa-se 

nesta unidade de paisagem, embora excluído do perímetro de rega. 

Neste local, desenvolveu-se nos últimos anos a extracção de pedra diorítica 

(Pedreira de Dioritos da Figueirinha), tendo sido criada uma grande escavação que 

constitui uma forte intrusão visual na paisagem. Para além da enorme escavação 

em crescimento, aparecem associados grandes montes de escombreiras de inertes 

começando a registar-se a utilização deste espaço como vazadouro entulhos de 

diversas origens, para compensar a extensão escavada. 

Tendo em conta a presença desta ferida numa paisagem agrícola desprotegida, a 

qualidade visual nesta unidade é baixa. A sua fragilidade visual é média a elevada, 

na medida em que não possui boa capacidade para absorver novas intrusões, em 

função do relevo e das formas de ocupação do solo. Consequentemente, a 

sensibilidade visual é média a baixa, sobretudo porque a qualidade da paisagem 

também é pouco interessante. 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 261 

 

QUINTA DE S. VICENTE E ALTO DE SANTA LUZIA 

Junto à antiga EN 121, actual IP8, encontra-se, à saída de Ferreira do Alentejo em 

direcção a Beja, um distinto conjunto edificado designado por Quinta de S. Vicente. 

Associado ao extenso casario desta quinta, encontra-se um variado leque de 

espécies arbóreas como o eucalipto, o pinheiro e o sobreiro. Dois alinhamentos de 

palmeiras de porte adulto, nos dois acessos à quinta a partir da estrada, marcam a 

paisagem de forma bem evidente.  

O barranco da Palmeira é uma linha de água que atravessa por baixo do IP8 e 

passa junto à quinta de S. Vicente. Neste caso está presente uma galeria de 

vegetação ripícola, de maior importância comparativamente a outras que existem 

na área em estudo. Regista-se aqui a presença de um suporte arbustivo e um 

estrato arbóreo, com destaque para a presença de choupos, pouco frequentes no 

Alentejo. 

Esta unidade corresponde assim a uma linha de talvegue, onde corre o barranco da 

Palmeira e duas suaves encostas, com maior profusão de volumetria arbórea, até 

ao monte de Vilas Boas, no alto de Santa Luzia. 

Na área desta unidade de paisagem regista-se também a presença de maior 

quantidade de sobreiros nas parcelas agrícolas. O alto de Santa Luzia inclui-se 

também nesta unidade, por se encontrar ainda com um núcleo arbóreo de 

sobreiros, que se destaca em relação à envolvente de vegetação quase 

exclusivamente herbácea. 

 

Fotografia 5.9.3– Quinta de S. Vicente 
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Em grande parte devido ao tipo de vegetação presente, pontuada por inúmeras 

árvores, associada a interessantes valores cénicos na paisagem como a quinta, as 

palmeiras e a fonte da Palmeira, junto ao IP8, esta unidade possui elevada 

qualidade visual. Contudo, pode afirmar-se que possui média a baixa fragilidade 

visual, por ter capacidade de absorver novas intrusões. Este facto deve-se à 

presença de um significativo estrato arbóreo, e às formas de relevo que favorecem 

a absorção visual de novas construções.  

Conclui-se então que a sensibilidade visual da paisagem é média a elevada, 

atendendo essencialmente ao valor e à qualidade cénica já existente. 

ALBUFEIRA DO JOÃO DE MOURA E ARVENSES 

Situada a norte de Ferreira do Alentejo, abrange uma vasta área com culturas 

arvenses, pertencentes a três ou quatro montes agrícolas. São raras as árvores que 

aparecem nesta vasta região. O relevo continua a ser ondulado, destacando-se do 

lado nascente da unidade uma pequena linha de festo entre o alto de Santa Luzia e 

o alto da Serra do Pinheiro. O ribeiro do Vale do Ouro tem aqui a sua origem, 

estendendo-se para oeste.  

No barranco do João de Moura, linha de água afluente do ribeiro do Vale do Ouro, 

localiza-se uma albufeira para utilização em regadio, de forma aproximadamente 

rectangular e de orientação este-oeste. 

A monotonia das cores das searas ou das terras mobilizadas, consoante a 

sazonalidade das culturas e granjeios, em extensões quase a perder de vista, 

tornam a paisagem pouco interessante e por isso de qualidade média a baixa. Só a 

suave dinâmica do relevo e o plano de água imprimem algum valor cénico nesta 

unidade. Aqui a capacidade de absorção a novas intrusões é baixa, em função das 

características descritas, pois significa que é elevada a sua fragilidade visual. 

Naturalmente a sensibilidade visual desta unidade de paisagem é elevada a média, 

como consequência dos atributos cénicos referenciados. 

VINHAS DO PINHEIRO 

Associada à herdade do Pinheiro, identifica-se uma unidade de paisagem de 

características distintas das restantes. Localizada a nordeste de Ferreira do 

Alentejo, a herdade do Pinheiro dedica uma vasta área à produção de uva de mesa 

com recurso a estruturas de forçagem, como cobertura plástica e sistema de rega. 

Esta unidade de paisagem inclui as áreas edificadas da herdade e uma parte do 

ribeiro da Capela, que passa pelo meio dos núcleos de cultura da vinha. Um núcleo 

com olival e a albufeira da Capela, um pouco mais a jusante, completam o conjunto 

paisagístico aqui descrito.  
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Do ponto de vista orográfico, trata-se de uma linha de talvegue ou vale, de curso 

lento e nada sinuoso, ladeada por suaves encostas, quase até ao alto da serra do 

Pinheiro. 

Esta forma de uso do solo marca inevitavelmente a paisagem nesta região pois a 

presença contínua da monocultura da vinha, apoiada em estruturas construídas 

para protecção e forçagem, é testemunho da humanização da paisagem, 

prosseguindo objectivos de produção e exploração de recursos locais. 

Pode em consequência afirmar-se que a qualidade visual da paisagem é baixa a 

média, por falta de diversidade e pela visível humanização operada. A capacidade 

de absorção visual é também média a baixa, devido à fraca possibilidade de 

acolher novas intrusões sem alteração dos seus atributos. A sensibilidade visual 

nesta unidade de paisagem é média, em resultado das características descritas. 

 

Fotografia 5.9.6 – Vinhas do Pinheiro 

OLIVAIS E CULTURAS TEMPORÁRIAS COM QUERCÍNEAS DISPERSAS ENTRE PEROGUARDA 

E ALFUNDÃO 

A última unidade de paisagem a descrever corresponde a uma zona de transição 

entre as áreas agrícolas extensivas com culturas arvenses, olival e vinha e uma 

outra em que a estepe com quercíneas dispersas surge de forma mais frequente, 

para sul e para este de Peroguarda. 

Os limites desta unidade situam-se no extremo nordeste da área de estudo, e 

correspondem aproximadamente ao Sub-bloco de rega de Valbom.  

O relevo permanece suave a levemente ondulado, sendo visíveis três eixos de 

drenagem natural, correspondentes a vales onde correm linhas de água (barranco 
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do Azinhal no vale da Serrinha; vale de Bangula e uma pequena albufeira; barranco 

da Aldeia) que escoam de sudeste para nordeste. 

Também aparece nesta unidade o pequeno núcleo do Monte de Valbom. 

O uso do solo continua a contar com culturas arvenses, mas aqui surgem com mais 

frequência em consociação com sobreiros dispersos. A cultura alinhada do olival 

volta a aparecer nesta unidade com regularidade, onde também são visíveis novas 

áreas com oliveiras jovens. 

A maior presença de quercíneas vem contribuir para valorizar a paisagem, porque 

acrescenta diversidade e empresta volume na composição cénica desta região. Por 

isso, a qualidade visual nesta unidade de paisagem é média a elevada. A 

fragilidade visual, que traduz a capacidade de absorção visual da paisagem a novas 

intrusões, é média. Em consequência, a sensibilidade da paisagem é também 

média a elevada. 

 

Fotografia 5.9.4 – Culturas temporárias com quercíneas dispersas 
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5.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ordenamento do território deve assumir-se como uma política fundamental, onde 

diversas medidas de carácter territorial e sectorial se integram, de forma a 

contribuírem para a promoção do desenvolvimento local e para a melhoria das 

condições de vida da população. 

A caracterização relativa a este aspecto ambiental visa fundamentalmente 

identificar e analisar instrumentos de gestão territorial e áreas de uso condicionado 

que possam condicionar o Projecto em estudo. 

Para a caracterização desta componente recorreu-se a várias fontes de informação, 

destacando-se, nomeadamente, o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado e o 

Plano Director Municipal (PDM) de Ferreira do Alentejo. 

A recolha de informação efectuada contemplou: 

� Recolha de informação documental diversa, onde se destaca a Direcção 

Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e 

o Instituto da Água para análise de peças escritas e desenhadas de figuras de 

planeamento. 

� Consulta de legislação específica em matéria de Urbanismo e Ordenamento 

do Território. 

� Levantamentos de Campo em Março de 2006. 

5.10.2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM EFICÁCIA E EM ELABORAÇÃO 

Do trabalho de planeamento desenvolvido, com incidência na área de intervenção 

do Projecto e na sua envolvente, destacam-se as disposições que se encontram 

consagradas nos Planos Sectoriais em vigor, nomeadamente o Plano Rodoviário 

Nacional 2000 e o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro de 2002, rectificado pela Declaração 

de Rectificação n.º 15-N/2002, de 30 de Março de 2002, e nos Planos Municipais 

de Ordenamento do Território, com particular destaque para o Plano Director 

Municipal (PDM) do concelho de Ferreira do Alentejo, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 62/98, de 18 de Maio. 
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Em 2001, o PDM de Ferreira do Alentejo sofreu uma alteração no sentido de 

permitir a instalação da zona agro-industrial de Penique, nas proximidades do 

aglomerado de Odivelas, em terrenos classificados no PDM como área de 

protecção e valorização ambiental, áreas agrícolas ecologicamente sensíveis e 

área de uso agrícola predominante (ratificada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 64/2002, de 23 de Março). 

De referir que o PDM de Ferreira do Alentejo encontra-se actualmente em processo 

de revisão, estando os trabalhos ainda numa fase inicial de elaboração. 

No concelho de Ferreira do Alentejo encontram-se ainda em eficácia os seguintes 

três planos de pormenor, cuja área de intervenção se situa no interior do perímetro 

urbano da Vila de Ferreira do Alentejo: 

� Plano de Pormenor do Parque Industrial e de Serviços de Ferreira do 

Alentejo; 

� Plano de Pormenor do Parque de Exposições e Feiras de Ferreira do 

Alentejo; 

� Plano de Pormenor da Zona Desportiva de Ferreira do Alentejo. 

A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo encontra-se ainda a elaborar um plano 

de pormenor (projecto de intervenção em espaço rural) para a UOP 33, situada 

junto à barragem de Odivelas (exterior à área a beneficiar pelos Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom), de forma a enquadrar a construção de um Centro de 

Intercâmbio Juvenil numa área de 10 ha. 

Apesar de exterior à área a beneficiar pelos blocos de rega, cabe referir que se 

encontra prestes a entrar em fase de Discussão Pública o Plano de Ordenamento 

da Albufeira de Odivelas, promovido pelo Instituto da Água. 

5.10.3. PLANOS SECTORIAIS 

PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL 2000 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

22/98, de 17 de Julho, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, contempla 

nomeadamente o Itinerário Principal n.º 8 (IP8). 

Com efeito, o IP8 que liga Sines a Vila Verde de Ficalho, passando por Santiago do 

Cacém, Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa, integra a Rede Rodoviária Nacional 

Fundamental definida no PRN 2000, o qual reforça o plano definido em 1985. 
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Os itinerários principais são as vias de comunicação de maior interesse nacional, 

servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional, e asseguram a ligação 

entre os centros urbanos com influência supradistrital e destes com os principais 

portos, aeroportos e fronteiras. 

Falta ainda concretizar parte do traçado do IP8, nomeadamente no troço que 

atravessa o concelho de Ferreira do Alentejo. Todavia, foi já seleccionada uma das 

soluções de traçado em estudo que se desenvolve a norte da Vila de Ferreira do 

Alentejo a pouco mais de 1.000 metros desta. 

PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SADO 

A área em estudo integra-se na área de intervenção do Plano de Bacia Hidrográfica 

(PBH) do Rio Sado. 

Trata-se de um plano sectorial, instrumento de planeamento eminentemente 

programático, que visa estabelecer de forma estruturada uma estratégia racional de 

gestão e utilização da bacia hidrográfica do Sado, em articulação com o 

ordenamento do território e com a conservação e protecção do ambiente. De facto, 

pretende-se através do PBH contribuir para a prossecução de uma política 

coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos. 

O PBH tem em vista, em particular, identificar os problemas mais relevantes da 

bacia, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, 

definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos, a partir de um 

conjunto de objectivos, e implementar um sistema de gestão integrada dos recursos 

hídricos. 

No caso do PBH do Rio Sado, apresentam-se os seguintes grandes objectivos 

operacionais: 

� Abastecimento de água a toda a população em adequadas condições de 

fiabilidade e qualidade; 

� Assegurar a disponibilidade de água, com qualidade adequada, para os 

diferentes sectores de actividades sócio-económicas, para assegurar a 

economia de base das populações; 

� Recuperar e prevenir a degradação da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas e assegurar a estrutura e o bom funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e dos ecossistemas terrestres 

associados, de forma articulada com os usos e a fruição dos meios hídricos, 

tendo em atenção os usos actuais das águas e a necessidade de assegurar a 

saúde das populações; 
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� Prevenir e mitigar os efeitos das cheias, das secas e dos efeitos dos 

acidentes de poluição, reconhecendo a necessidade de salvaguardar a 

segurança e a saúde das pessoas e bens; 

Promover a reforma normativa, institucional e administrativa do sector da água com 

base numa nova concepção de acentuada racionalização dos meios técnicos e 

financeiros a envolver, no incentivo simultâneo da intervenção do mercado e na 

necessária participação da sociedade técnico-civil, através da simplificação e 

redução da dispersão normativa (Nova Lei da Água, Directiva-Quadro, 

responsabilização dos utentes na gestão, etc.) e institucional com definição de 

competências inequívocas congregadas na administração da bacia hidrográfica. 

Com efeito, o plano detém um cariz sectorial e tem como principal objectivo zelar 

pela qualidade e preservação de um recurso essencial à sobrevivência. 

É notório que os objectivos e âmbito de actuação do PBH estão, exclusivamente 

relacionadas com o meio hídrico. Assim, e desde que o empreendimento em estudo 

seja dotado de medidas eficazes de controlo da afectação dos recursos hídricos 

existentes na área em estudo, assim como de minimização da eventual poluição 

dos mesmos, prevê-se que não suscitará, à partida, qualquer desconformidade com 

o PBH do Sado. 

5.10.4. PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO  

O PDM de Ferreira do Alentejo constitui o principal instrumento de gestão territorial 

em vigor na área a beneficiar pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Ferreira do Alentejo (Figura 

5.10.1), as classes de Espaço presentes na área de intervenção do Projecto são as 

seguintes: 

� Áreas de Grande Aptidão Agrícola (Áreas de RAN) 

Nestas áreas, genericamente non aedificandi, vigora em tudo o disposto na 

legislação em vigor no que concerne à Reserva Agrícola Nacional (Artigo 10.º, n.º 

3). 

� Áreas Agrícolas Ecologicamente Sensíveis 

Estas áreas são uma subcategoria das Áreas de Grande Aptidão Agrícola (Áreas 

de RAN) e respeitam a inclusão de superfícies de drenagem natural, habitualmente 

designadas por cabeceiras de linhas de água, incluídas no sistema territorial da 

Reserva Ecológica Nacional (Artigo 10.º, n.º 4). 
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Figura 5.10.1– Planta de Ordenamento do PDM de Ferreira do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 270 

 

� Áreas de Uso Agrícola Predominante 

De acordo com o Regulamento do PDM, nestas áreas, onde se privilegia o uso 

agrícola, poderão, no entanto, ocorrer outros usos, nomeadamente usos agro-

florestais, florestais, silvo-pastoris, e ainda, mediante estudos que contemplem a 

legislação em vigor, empreendimentos de turismo de habitação, agro-turismo e 

turismo rural (Artigo 10.º, n.º 6). 

� Áreas de Exploração Florestal Intensiva 

De acordo com o Regulamento do PDM, nestas áreas é interdito o loteamento 

urbano, admitindo-se no entanto a edificação de instalações, incluindo as 

habitacionais, de apoio às actividades agrícolas ou florestais, bem como a 

localização de equipamentos turísticos (Artigo 11.º, n.º 2). 

� Montado de Sobro e Azinho 

De acordo com o Regulamento do PDM, nestas áreas é interdito o loteamento 

urbano, admitindo-se no entanto a edificação de instalações, incluindo as 

habitacionais, de apoio às actividades agrícolas ou florestais, bem como a 

localização de equipamentos turísticos. Nas áreas de Montado de Sobro e Azinho, 

onde se privilegia a silvo-pastoricia, a realização de quaisquer tipos de cortes ou de 

intervenções no montado carece de autorização nos termos da lei sectorial em vigor 

(Artigo 11.º, n.ºs 2 e 4). 

� Áreas de Protecção e Valorização Ambiental (Áreas de REN) 

De acordo com o Regulamento do PDM, nestas áreas vigora em tudo o disposto na 

legislação em vigor no que concerne à Reserva Ecológica Nacional (Artigo 12.º, n.º 

3). 

� Achados Arqueológicos 

De acordo com o Regulamento do PDM, consideram-se áreas de património 

arqueológico a proteger os locais registados e assinalados nas cartas síntese de 

ordenamento e de condicionantes, nos quais se considera uma zona de protecção 

non aedificandi de 50 m em redor dos limites das ocorrências. 
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5.10.5. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS 

CONDICIONANTES 

A análise das principais condicionantes existentes na área a beneficiar pelos Blocos 

de Rega de Ferreira e Valbom sustentou-se em informação constante na planta de 

condicionantes do PDM de Ferreira do Alentejo e em informação cedida pelas 

entidades que superintendem as servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. 

Referem-se em seguida as servidões administrativas e as restrições de utilidade 

pública presentes na área de intervenção representadas na Planta de 

Condicionantes do PDM de Ferreira do Alentejo (Figura 5.10.2) e na Carta da 

Reserva Ecológica Nacional do concelho de Ferreira do Alentejo. 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

A quase totalidade da área de intervenção encontra-se sujeita ao regime da RAN, à 

excepção dos perímetros urbanos e de algumas manchas de média dimensão. 

A RAN, instituída pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de 

Outubro, tem como objectivo defender as áreas de maiores potencialidades 

agrícolas ou que foram objecto de importantes investimentos destinados a 

aumentar a sua capacidade produtiva. Em consequência, são integrados na RAN 

os solos com capacidade de uso A, B ou Ch. 

De acordo com a legislação em vigor, nos solos integrados na RAN estão proibidas 

todas as acções que destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas.  

Todavia, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, nomeadamente 

no artigo 11º do referido diploma, “são autorizadas todas as acções relacionadas 

com a execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de 

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

impliquem a utilização de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional ou se 

desenvolvam em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em áreas 

abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos 

estudos de impacte ambiental.” 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

Na área de intervenção existem três grandes bolsas de terreno sujeitas ao regime 

da REN, situadas a norte, a este e a sudoeste do aglomerado de Ferreira do 

Alentejo. 
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Figura 5.10.2– Planta de Condicionantes do PDM de Ferreira do Alentejo 
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O regime da REN legalmente aprovado foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 

19 de Março, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 19 de 

Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 

79/95, de 20 de Abril.  

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objectivo é 

possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do relatório com salvaguarda 

de determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a 

estrutura biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus 

valores económicos, sociais e culturais.  

De acordo com a legislação em vigor, nas áreas incluídas em REN estão proibidas 

operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras 

hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 

vegetal, excepto a realização de acções que, pela sua natureza e dimensão, sejam 

insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico daquelas áreas e a realização de 

acções de reconhecido interesse público, desde que seja demonstrado não haver 

alternativa económica aceitável para a sua realização, mediante a obtenção de um 

parecer prévio favorável da Direcção Regional do Ambiente (actuais Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional) da área de interesse do 

empreendimento. 

A Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Ferreira do Alentejo foi 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/97, de 11 de Junho. 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO (DPH) 

O DPH encontra-se legalmente definido pelo Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de 

Novembro, o qual foi alterado, no que concerne a aspectos específicos, pelos 

seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 53/74, de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 

89/87, de 26 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de Março, e Lei n.º 62/93, de 

20 de Agosto e Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro. 

Com esta legislação pretende-se definir o regime de bens do DPH, bem como as 

faixas de interferência e a necessidade de sujeitar a parecer, pela entidade que 

superintende a gestão do DPH, qualquer intervenção nesses espaços. 

SERVIDÃO AO TRAÇADO DO IP8 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Ferreira do Alentejo, esta 

servidão atravessa transversalmente a meio a área de intervenção, constituindo-se 

como uma zona de protecção ao Itinerário Principal n.º 8 (IP8), que liga a 

Autoestrada n.º 2 (A2) à cidade de Beja.  
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Todavia, e de acordo com informação fornecida pela Estradas de Portugal, EPE, foi 

definido um novo corredor para o traçado do IP8 a construir no troço que atravessa 

o concelho de Ferreira do Alentejo (Solução A), e que se desenvolve a norte da 

Vila, atravessando a área de intervenção do Projecto a norte (Figura 5.10.2). 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

De acordo com o Regulamento do PDM, consideram-se áreas de património 

arqueológico a proteger os locais registados e assinalados nas cartas síntese de 

ordenamento e de condicionantes, nos quais se considera uma zona de protecção 

non aedificandi de 50 m em redor dos limites das ocorrências. 

CAPTAÇÕES DE ÁGUA 

O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, estabelece perímetros de protecção 

para captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público. De 

acordo com este diploma, compete ao Governo, através de resolução do Conselho 

de Ministros, aprovar a delimitação dos perímetros de protecção, identificando as 

instalações e actividades que ficam sujeitas a interdições ou a condicionamentos e 

definindo o tipo de condicionamentos. As propostas de delimitação e respectivos 

condicionamentos são elaboradas pela direcção regional do ambiente 

territorialmente competente com base nas propostas e estudos próprios que lhe 

sejam apresentados pela entidade requerente da licença de captação de águas 

subterrâneas destinadas ao consumo humano, de acordo com o disposto no 

referido diploma, no disposto no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e demais 

legislação aplicável. 

REDE ELÉCTRICA DE ALTA TENSÃO (150 KV) 

As servidões associadas a linhas de tensão destinam-se a facilitar o 

estabelecimento destas instalações, face a importantes critérios de segurança, 

estando enquadradas por um conjunto de diplomas, dos quais se destaca o 

Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960. 

REDE ELÉCTRICA DE MÉDIA TENSÃO (60 KV) 

As servidões associadas a linhas de tensão destinam-se a facilitar o 

estabelecimento destas instalações, face a importantes critérios de segurança, 

estando enquadradas por um conjunto de diplomas, dos quais se destaca o 

Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960. 
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REDE ELÉCTRICA DE MÉDIA TENSÃO (30 KV) 

As servidões associadas a linhas de tensão destinam-se a facilitar o 

estabelecimento destas instalações, face a importantes critérios de segurança, 

estando enquadradas por um conjunto de diplomas, dos quais se destaca o 

Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960. 

REDE ELÉCTRICA DE MÉDIA TENSÃO (15 KV) 

As servidões associadas a linhas de tensão destinam-se a facilitar o 

estabelecimento destas instalações, face a importantes critérios de segurança, 

estando enquadradas por um conjunto de diplomas, dos quais se destaca o 

Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960. 

5.11. SÓCIO-ECONOMIA 

5.11.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A implementação do projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom constitui 

um investimento estruturante para o desenvolvimento agrícola do Baixo Alentejo e 

do concelho de Ferreira do Alentejo em particular, pelo que terá implicações 

importantes nas estruturas sócio-económicas locais e regionais. Todavia, os efeitos 

de um investimento desta natureza não se reflectem somente no desenvolvimento 

do sector agrícola, traduzindo-se numa multiplicidade de efeitos sócio-económicos 

mais amplos. 

Neste âmbito, a caracterização da situação de referência na componente sócio-

economia, que serve de suporte à identificação e avaliação dos impactes, procurou 

abordar os diferentes domínios da estrutura sócio-económica local e regional 

passíveis de serem afectados com a implementação do Projecto. 

Os domínios de análise abordados foram os seguintes: 

� Demografia – dinâmica e estrutura da população: 

� Povoamento e ocupação do território; 

� Quadro sócio-profissional da população activa; 

� Estrutura empresarial e tecido produtivo, com particular destaque para as 

actividades agrícolas; 

� Qualidade de vida da população e níveis de serviço; 

� Acessibilidades e rede viária. 
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� Receptividade e expectativas dos agentes locais relativamente à 

implementação do Projecto. 

O estudo realizado suportou-se na análise de dados estatísticos do Instituto 

Nacional de Estatística, nomeadamente os Recenseamentos Gerais da População 

e da Habitação de 1991 e 2001, o Recenseamento Geral Agrícola de 1999, os 

Anuários Estatísticos da Região Alentejo e o Inventário Municipal, na consulta de 

bibliografia especializada e através do estabelecimento de contactos com diversas 

entidades, com particular destaque para a Câmara Municipal de Ferreira do 

Alentejo, para as Juntas de Freguesia de Alfundão, Ferreira do Alentejo e 

Peroguarda e diversas associações locais/regionais de agricultores. 

A caracterização efectuada assentou em diferentes escalas de análise: regional, 

concelhia e local (freguesia). 

5.11.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O concelho de Ferreira do Alentejo pertence ao Distrito de Beja e está inserido na 

sub-região do Baixo Alentejo (NUT III). A área de intervenção do Projecto abrange 

três freguesias do concelho de Ferreira do Alentejo, designadamente Alfundão 

(cerca de 1% do Bloco de Rega), Ferreira do Alentejo (cerca de 76% do Bloco de 

Rega) e Peroguarda (cerca de 23% do Bloco de Rega). 

A estrutura territorial regional é marcada pela debilidade do sistema urbano da sub-

região Baixo Alentejo, fortemente polarizado pela cidade de Beja, que no contexto 

da Região Alentejo se afirma como um pólo de nível sub-regional, abaixo de Évora 

e a par de Portalegre e Sines/Santo André. A importância de Beja na rede de 

concelhos do Baixo Alentejo resulta da maior qualificação da sua oferta de 

equipamentos e serviços, justificado pela sua função de capital distrital e pela 

consolidação do ensino superior neste concelho, principal responsável pela recente 

dinâmica de desenvolvimento. Os restantes centros urbanos na sub-região Baixo 

Alentejo, incluindo Ferreira do Alentejo, apresentam uma capacidade de atracção 

reduzida, afirmando-se como pólos de nível concelhio, na dependência directa da 

sede de distrito, e também de Évora. 

A sub-região onde se insere o concelho de Ferreira do Alentejo é um território que 

se caracteriza, globalmente, por apresentar uma população envelhecida e ser 

demograficamente frágil. A este propósito cabe referir que no último período inter-

censitário a sub-região Baixo Alentejo perdeu cerca de 7.915 habitantes (menos 

5,5%), sendo o índice de envelhecimento no ano de 2001 de 169, o que é revelador 

do envelhecimento da estrutura populacional. Esta situação decorre, 

simultaneamente, da evolução das suas taxas de crescimento natural e migratório e 

do aumento da esperança média de vida.  
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Os factores responsáveis pelo quadro sócio-económico que caracteriza 

actualmente esta sub-região estão relacionados com os elevados e continuados 

fluxos emigratórios no passado recente, êxodo rural e o envelhecimento 

populacional. As dinâmicas regionais, amplamente negativas, têm-se repercutido na 

estrutura do povoamento, caracterizada por uma rarefacção cada vez mais 

acentuada da população isolada e por um crescimento populacional significativo 

somente nos aglomerados populacionais Sede de Concelho. 

Ao nível económico o Baixo Alentejo representava em 2004 cerca de 16,5% das 

empresas existentes na Região Alentejo, predominando os sectores do comércio 

por grosso e a retalho, da agricultura, do alojamento e da restauração e da 

construção civil. O volume de emprego nas Sociedades existentes no Baixo 

Alentejo em 2003 corresponde a cerca de 10,4% do total de postos de trabalhos 

registados nas Sociedades da Região Alentejo, sendo os sectores do comércio, da 

agricultura e das indústrias transformadoras os mais importantes. O volume de 

vendas das Sociedades sedeadas no Baixo Alentejo correspondia em 2003 a cerca 

de 8,3% do total produzido na região. 

Em síntese, o Baixo Alentejo apresenta-se como uma sub-região com fragilidades 

várias, quer a nível demográfico quer a nível social e económico, carecendo de 

investimento capaz de dinamizar a base económica e de fomentar processos de 

desenvolvimento sustentados. 

5.11.3. POPULAÇÃO E ESTRUTURA SOCIAL 

DEMOGRAFIA 

No último período inter-censitário a população portuguesa apresentou um 

crescimento positivo de 5%. Todavia, as dinâmicas regionais não foram 

consentâneas com a evolução registada a nível nacional, sendo de salientar o caso 

específico da Região Alentejo, que apresentou um decréscimo do seu efectivo 

populacional em cerca de 2,5% em igual período. 

Como se pode observar através do Quadro 5.11.1, a sub-região do Baixo Alentejo e 

o concelho de Ferreira do Alentejo registaram decréscimos populacionais 

relativamente acentuados entre 1991 e 2001, com menos 5,5% e 10,6% 

respectivamente. 

Em 2001 o concelho de Ferreira do Alentejo tinha uma população residente de 

9.010 habitantes, tendo perdido cerca de 1 065 indivíduos face a 1991. 
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Quadro 5.11-1 - População residente em 1991 e 2001 e taxas de variação 

População Residente  

Unidade Territorial 1991 2001 

Taxa de Variação 

1991 – 2001 (%) 

Portugal 9 867 147 10 356 117 5,0 

Alentejo 549 362 535 753 -2,5 

Baixo Alentejo 143 020 135 105 -5,5 

Ferreira do Alentejo 10 075 9 010 -10,6 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

Nas freguesias que serão beneficiadas pelo Projecto registaram-se, igualmente, 

decréscimos populacionais significativos, variando entre os menos 6,3% em 

Alfundão e os menos 17,2% em Peroguarda (Quadro 5.11-2). No território afecto à 

globalidade das três freguesias o decréscimo populacional situou-se, em média, em 

torno dos 8,1%. 

Quadro 5.11-2 - População residente em 1991 e 2001 e taxas de variação nas freguesias 

beneficiadas pelo Projecto 

População Residente  

Unidade Territorial 1991 2001 

Taxa de Variação 

1991 – 2001 (%) 

Alfundão 1 065 998 -6,3 

Ferreira do Alentejo 5 267 4 866 -7,8 

Peroguarda 483 400 -17,2 

Total 6 815 6 264 -8,1 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

Os decréscimos populacionais verificados na área em estudo ao longo do último 

período inter-censitário reflectiram-se em menores pressões demográficas sobre o 

território, como se pode observar no Quadro 5.11.3. 

Em 2001 o concelho de Ferreira do Alentejo apresentava uma densidade 

demográfica de 13,9 habitantes/km2, valor inferior à média regional e nacional 

(Quadro 5.11.3). Todavia, em duas das freguesias a beneficiar com o Projecto, 

designadamente Ferreira do Alentejo e Alfundão, as densidades demográficas em 

2001 eram superiores à média do concelho e da própria Região Alentejo, o que 

evidencia a existência de algumas assimetrias intra-concelhias a este nível. 
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Quadro 5.11-3 - Densidade demográfica, 1991 e 2001 

N.º Habitantes/km2  

Unidade Territorial 

Área 

km2 1991 2001 

Portugal 92.117,5 107,1 112,4 

Alentejo 31.550,9 17,4 17,0 

Baixo Alentejo 8.542,2 16,7 15,8 

Concelho Ferreira do Alentejo 648,4 15,5 13,9 

Freguesia de Alfundão 52,1 20,4 19,2 

Freguesia de Ferreira do Alentejo 228,5 23,5 21,3 

Freguesia de Peroguarda 36,7 13,2 10,9 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

O povoamento no concelho de Ferreira do Alentejo é do tipo concentrado, 

característico da Região Alentejo. Em 2001 cerca de 51,9% da população residente 

no concelho de Ferreira do Alentejo vivia em lugares até 1.999 habitantes e 39,4% 

residia em lugares entre 2.000 e 4.999 habitantes, enquanto que a população 

isolada correspondia somente a 8,6% do total da população residente 

(Figura 5.11.1) 

A ocupação humana do território na área em estudo assenta, fundamentalmente, 

no lugar sede de concelho, a Vila de Ferreira do Alentejo, e em aglomerados de 

pequena dimensão, designadamente Alfundão, Peroguarda e Pinheiro. 
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2001 

Figura 5.11.1- Distribuição da população residente segundo a dimensão dos aglomerados em 

2001 

A evolução demográfica da área em estudo é resultado da conjugação do 

comportamento das variáveis micro-demográficas (natalidade e mortalidade) e dos 

movimentos migratórios. 
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No Quadro 5.11-4 apresentam-se as taxas de natalidade e mortalidade e os saldos 

naturais para as unidades territoriais em análise, reportadas aos anos de 1996 e 

2004.  

Da análise do quadro constata-se que durante o período em análise houve um 

aumento das taxas de natalidade no concelho de Ferreira do Alentejo, situação que 

se verificou também na sub-região do Baixo Alentejo e na Região Alentejo. Todavia, 

registou-se também um agravamento das taxas de mortalidade no Concelho, 

enquanto que nas restantes unidades territoriais em análise a tendência foi inversa. 

O balanço das taxas de natalidade e de mortalidade resultaram num saldo natural 

negativo para o concelho de Ferreira do Alentejo, situando-se em 2001 em torno de 

menos 9,4%0. De salientar que, enquanto na região Alentejo e na sub-região do 

Baixo Alentejo a tendência registada nos últimos anos foi de uma redução dos 

saldos naturais negativos, em Ferreira do Alentejo assistiu-se a um agravamento 

negativo do diferencial entre nascimentos e óbitos. 

Quadro 5.11-4 - Taxas de Natalidade e Mortalidade, 1996 e 2004 

Taxa Natalidade (%0) Taxa Mortalidade (%0) Excedente de Vidas   

(%0) 

 

Unidade Territorial 

1996 2004 1996 2004 1996 2004 

Portugal 11,1 10,4 10,8 9,7 0,3 0,7 

Alentejo 8,4 9,2 15,0 13,0 -6,7 -3,8 

Baixo Alentejo 8,2 9,0 17,0 15,2 -8,8 -6,2 

Ferreira do Alentejo 8,1 8,9 14,1 18,3 -6,1 -9,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Alentejo, 1997 e 2004 

Relativamente à componente migratória, o concelho de Ferreira do Alentejo 

apresentou um saldo migratório negativo entre 1995 e 2001, à semelhança das 

restantes unidades territoriais em análise. De facto, nesse período entraram no 

concelho 442 indivíduos, mas saíram 593, resultando num saldo negativo de 151 

indivíduos (Quadro 5.11-5). 

Esta situação revela que Ferreira do Alentejo constitui um concelho de 

características ainda repulsivas e que o decréscimo populacional verificado nos 

últimos anos se deve à conjugação de saldos naturais e migratórios negativos. 
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Quadro 5.11-5 - Movimento migratório em 2001 relativamente a 1995 

Imigrantes Emigrantes Saldo migratório  

Unidade Territorial N.º N.º N.º 

Alentejo 41.935 40.495 -1.440 

Baixo Alentejo 6.336 7.766 -1.430 

Ferreira do Alentejo 442 593 -151 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 2001 

A evolução da estrutura etária da população residente no concelho de Ferreira do 

Alentejo entre 1991 e 2001 evidencia um aumento do peso relativo dos indivíduos 

idosos (com mais de 65 anos) e uma diminuição da percentagem de indivíduos 

mais jovens (menos de 15 anos). Como se pode observar no Quadro 5.11-6, em 

2001 o peso relativo dos idosos (19,6%) suplantava a percentagem de jovens 

(12,8%) na estrutura da população concelhia. 

Quadro 5.11-6 - População residente por grandes grupos etários, 1991 e 2001 

0 – 14 anos 15 – 64 anos 65 e mais anos  

Unidade Territorial 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Portugal 19,0 16,0 63,3 67,7 13,0 16,4 

Alentejo 17,4 13,5 63,1 63,0 19,5 23,5 

Baixo Alentejo 16,8 13,6 62,7 62,4 20,5 24,0 

Ferreira do Alentejo 17,5 12,8 62,9 62,3 19,6 24,9 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

A análise da estrutura etária da população assente no cálculo de índices síntese 

(Quadro 5.11-7) permite caracterizar de uma forma simples e objectiva a relação de 

forças existente entre os vários grupos etários.  

No que respeita ao índice de envelhecimento3, este aumentou no concelho de 

Ferreira do Alentejo entre 1991 e 2001, sendo neste último ano de 168,8% (igual à 

sub-região Baixo Alentejo), ficando abaixo do valor apresentado pela Região 

Alentejo e substancialmente acima da média nacional. 

O índice de sustentabilidade potencial4 revela um aumento do peso da população 

idosa sobre a população em idade activa no concelho de Ferreira do Alentejo ao 

                                                

3 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). 

 

4 Relação entre a população em idade activa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 

15 e os 64 anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por cada pessoa (10^2) com 65 ou mais anos). 
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longo do último período inter-censitário. Esta tendência é comum às várias 

unidades territoriais analisadas, embora caiba referir que Ferreira do Alentejo 

apresenta uma situação de maior desequilíbrio face à situação registada a nível 

regional e nacional, com apenas 2,5 activos para cada idoso. 

Todavia, o índice de renovação da população em idade activa5 revela a existência 

de um processo de rejuvenescimento da mão-de-obra que é comum às várias 

unidades territoriais em análise. 

Quadro 5.11-7 - Índices síntese da estrutura etária da população, 1991 e 2001 

Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

Sustentabilidade 

Potencial 

Índice de 

Renovação da 

População em Idade 

Activa 

 

Unidade Territorial 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Portugal 68,1 103,6 488,0 413,7 136,2 143,1 

Alentejo 116,5 175,6 327,1 268,0 90,7 110,3 

Baixo Alentejo 122,1 168,8 454,0 260,5 92,1 109,0 

Ferreira do Alentejo 112,4 168,8 320,1 249,8 87,0 110,0 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

SITUAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO 

Níveis de Ensino 

O nível de instrução da população é revelador do grau de qualificação da 

população de um dado território. 

No Quadro 5.11.8 apresentam-se os níveis de instrução completos da população 

residente no concelho de Ferreira do Alentejo para os anos de 1991 e 2001, 

comparando-os com as unidades territoriais de nível superior. 

Da análise do quadro seguinte constata-se que a população residente no concelho 

de Ferreira do Alentejo apresenta níveis de instrução mais baixos do que a sub-

região do Baixo Alentejo e da Região Alentejo. O peso relativo da população sem 

qualquer nível de ensino é ainda considerável, reflectindo o envelhecimento da 

estrutura etária. 

Quadro 5.11-8 - Níveis de instrução da população, 2001 (níveis completos) 

                                                

5
 
Relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o 

quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 55 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 55-64 anos). 
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Ensino Básico  

Unidade Territorial 

Sem 

Nível 

Ensino 

(%) 

1.º Ciclo 

(%) 

2.º Ciclo 

(%) 

3.º Ciclo 

(%) 

Ensino 

Secundário 

(%) 

Ensino 

Médio e 

Superior 

(%) 

Alentejo 19,1 23,9 6,8 4,3 5,8 4,4 

Baixo Alentejo 19,8 23,7 7,2 4,3 4,9 4,1 

Ferreira do Alentejo 22,0 26,5 7,7 4,2 3,9 3,0 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 2001 

População Activa 

A população activa no concelho de Ferreira do Alentejo em 2001 rondava os 3.797 

indivíduos, correspondendo a uma taxa de actividade de 42,1%, cerca de 1% acima 

face ao valor apresentado em 1991 (Quadro 5.11-9). Ainda assim, Ferreira do 

Alentejo apresenta uma taxa de actividade relativamente baixa quando comparado 

com os valores apresentados a nível regional e nacional, reflectindo uma vez mais 

o envelhecimento das estruturas demográficas.  

Quadro 5.11-9 - Taxa de actividade, 1991 e 2001 

Taxa de Actividade 

(%) 

 

Unidade Territorial 

1991 2001 

Portugal 44,6 48,2 

Alentejo 42,0 45,4 

Baixo Alentejo 38,8 42,5 

Ferreira do Alentejo 41,2 42,1 

Fonte: INE, Retratos Territoriais 

No Quadro 5.11.10 apresenta-se a distribuição da população activa por sectores de 

actividade em 2001.  

Em Ferreira do Alentejo a população activa está fundamentalmente afecta às 

actividades terciárias (cerca de 52,6%), distribuída equitativamente entre os 

serviços de natureza social e os serviços relacionados com a actividade económica. 

O sector primário surge em segundo lugar de importância em termos de população 

activa, com 25%, seguido das actividades secundárias, com 22,5%. 
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Comparativamente com as restantes unidades territoriais, Ferreira do Alentejo 

destaca-se de forma significativa pelo peso das actividades primárias na ocupação 

da população activa, demonstrando a elevada importância que a actividade agrícola 

desempenha na base económica concelhia. 

Quadro 5.11-10 - Distribuição da população activa por sectores de actividade, 2001 

Sector III (%)  

Unidade Territorial 

Sector I 

(%) 

Sector II 

(%) Total Serviços 

Natureza 

Social 

Serviços 

Relacionados 

Actividade 

Económica 

Portugal 5,0 35,1 59,9 42,6 57,4 

Alentejo 13,0 26,1 61,0 54,2 45,8 

Baixo Alentejo 14,9 22,7 62,4 55,4 44,6 

Ferreira do Alentejo 25,0 22,5 52,6 51,0 49,0 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 2001 

Grupos de Profissões 

Os grupos de profissões da população activa são um indicador do nível de 

qualificação dos recursos humanos. No Quadro 5.11.11 apresenta-se a distribuição 

da população activa do concelho de Ferreira do Alentejo por grupos de profissões 

reportado ao ano de 2001. 

Pela análise do quadro que se apresenta a seguir constata-se que no Concelho os 

níveis de qualificação dos recursos humanos são mais baixos do que na sub-região 

do Baixo Alentejo, designadamente quanto ao peso relativo dos Quadros 

Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de 

Empresas, Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas e Técnicos e 

Profissionais de Nível Intermédio.  

Todavia, é de salientar o peso relativo significativo dos agricultores e dos 

trabalhadores qualificados da agricultura na estrutura profissional de Ferreira do 

Alentejo (cerca de 17%), destacando-se neste domínio no contexto da sub-região 

do Baixo Alentejo. 
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Quadro 5.11-11 - População activa no concelho de Ferreira do Alentejo por grupos de 

profissões, 2001 

Classificação Nacional de Profissões Ferreira do Alentejo (%) Baixo Alentejo (%) 

Quadros Superiores da Administração Pública, 

Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa 

3,7 5,0 

Especialistas das Profissões Intelectuais e 

Científicas 

4,7 6,9 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 6,1 6,9 

Pessoal Administrativo e Similares 6,6 9,3 

Pessoal dos Serviços e Vendedores 15,1 16,3 

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da 

Agricultura e Pescas 

11,2 7,7 

Operários, Artificies e Trabalhadores Similares 17,6 18,4 

Operários de Instalações e Máquinas e 

Trabalhadores da Montagem 

11,0 7,1 

Trabalhadores Não Qualificados 23,5 21,4 

Forças Armadas 0,6 1,1 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 2001 

População Desempregada 

A população desempregada no concelho de Ferreira do Alentejo em 2001 rondava 

os 394 indivíduos, correspondendo a uma taxa de desemprego de 10,4% (Quadro 

5.11-12). A análise por sexo evidencia que o desemprego no concelho afecta mais 

as mulheres que os homens, com 13,0% e 6,4% respectivamente. 

Apesar da taxa de desemprego no concelho de Ferreira do Alentejo ser 

significativamente mais alta do que os valores registados para a Região Alentejo e 

para o país, o facto é que no último período inter-censitário o número de 

desempregados no Concelho diminuiu, situando-se nesse último ano abaixo dos 

valores registados para o Baixo Alentejo.  

Quadro 5.11-12 - Taxa de Desemprego, 1991 e 2001 

Taxa de 

Desemprego (%) 

 

Unidade Territorial 

1991 2001 

Portugal 6,1 6,8 

Alentejo 9,2 8,4 

Baixo Alentejo 14,3 11,5 

Ferreira do Alentejo 15,6 10,4 

Fonte: INE, Retratos Territoriais 
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5.11.4. ESTRUTURA EMPRESARIAL E TECIDO PRODUTIVO 

QUADRO MACRO-ECONÓMICO 

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base na sub-região do Baixo 

Alentejo em 1999 situava-se em torno dos 813 milhões de euros, correspondendo a 

0,9% do total nacional. Como se pode observar através da Figura 5.11.2, os 

serviços são a actividade que mais contribuem para o VAB da sub-região (com 

67,4%), seguindo-se a indústria e construção (21,5%) e por último a agricultura 

(16,2%). 
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Fonte: INE, Contas Regionais 

Figura 5.11.2 - Valor Acrescentado Bruto a preços de base por ramo de actividade no Baixo 

Alentejo, 1995 - 1999 

 

No Quadro 5.11.13 apresentam-se alguns indicadores síntese relativos à dinâmica 

económica do concelho de Ferreira do Alentejo, comparando-os com as unidades 

territoriais de nível superior. 

Da análise dos indicadores apresentados abaixo constata-se que Ferreira do 

Alentejo apresenta um fraco dinamismo económico. Em 1994 o PIB per capita 

concelhio correspondia a 48,2% do total nacional, situando-se bastante abaixo da 

média regional. Em 2002 o Índice de Poder de Compra Concelhio representava 

somente 57,4% do total do país, situando-se 20% abaixo da média da Região 

Alentejo. Ainda de acordo com informação do INE, o Índice de Desenvolvimento 

Concelhio referente a Ferreira do Alentejo situava-se em torno dos 67,5%, bastante 

abaixo dos 82,8% da Região Alentejo. 
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Quadro 5.11-13 - Indicadores síntese da dinâmica económica do concelho de Ferreira do 

Alentejo 

 

Unidade Territorial 

Índice Poder 

Compra Concelhio 

2002 

PIB per capita 

1994 

Índice de 

Desenvolvimento 

Concelhio 2002 

Portugal 100,0 100,0 100,0 

Alentejo 77,0 80,0 82,8 

Baixo Alentejo 67,7 - 78,9 

Ferreira do Alentejo 57,4 48,2 67,5 

Fonte: INE, “Estimativas do PIB per capita para os concelhos do continente português”, Revista de   

Estatística, 3.º Quadrimestre de 1998. 

INE, “Índices de Desenvolvimento Concelhio”, Revista de Estatística, 2.º Quadrimestre de 2002. 

INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, 2002. 

ESTRUTURA EMPRESARIAL 

Empresas por Ramos de Actividade 

De acordo com os dados do INE, em 2004 a base económica do concelho de 

Ferreira do Alentejo era constituída por 1.301 empresas, correspondendo a cerca 

de 8,0% do total de empresas existentes no Baixo Alentejo nesse ano. 

Do total de empresas existentes no concelho de Ferreira do Alentejo em 2004, 

cerca de 14,5% eram Sociedades, o que significa que a grande maioria do tecido 

empresarial é constituído por empresas unipessoais. 

A estrutura empresarial do Concelho assenta fundamentalmente em empresas 

pertencentes ao sector agrícola (32,6%) e ao sector do comércio por grosso e a 

retalho (28,1%). Como se pode observar através do Quadro 5.11-14 a estrutura 

empresarial em Ferreira do Alentejo apresenta um perfil semelhante ao 

apresentado pela sub-região do Baixo Alentejo. 

A dinâmica registada nos últimos anos (entre 1997 e 2004), revela que o tecido 

empresarial no concelho registou um crescimento global de 5,7%, situando-se 

bastante abaixo do crescimento relativo ocorrido ao nível do Baixo Alentejo (Quadro 

5.11.14).  

No Concelho, as actividades que revelaram um maior crescimento relativo neste 

período foram os transportes, armazenagem e comunicações (mais 82,4%), a 

hotelaria e a restauração (mais 50,0%) e a construção civil (mais 22,2%). Por outro 

lado, as actividades financeiras e a indústria transformadora apresentaram uma 

evolução negativa entre 1997 e 2004, o que é revelador do fraco dinamismo da 

estrutura empresarial concelhia.  
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Em termos relativos, os ramos de actividade no concelho de Ferreira do Alentejo 

que apresentam uma maior importância na estrutura empresarial sub-regional são 

os transportes, armazenagem e comunicações (11,0%) e a agricultura, pecuária e 

silvicultura (10,8%). 

Quadro 5.11-14 - Estrutura empresarial no concelho de Ferreira do Alentejo, 1997 e 2004 

Baixo Alentejo (%) Ferreira Alentejo (%)  

1997 2004 97/04 1997 2004 97/04 

Peso 

concelho na 

Sub-região 

2004 (%) 

A e B – Agricultura, pecuária, caça, 

silvicultura e pesca 

24,5 24,2 13,4 32,4 32,6 6,3 10,8 

C – Indústrias Extractivas 3,5 0,0 40,0 - - - - 

D – Indústrias Transformadoras 7,3 6,6 3,7 6,9 5,6 -14,1 6,8 

E – Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água 

0,0 0,0 50,0 - - - - 

F – Construção 11,5 12,9 29,7 9,5 11,0 22,2 6,8 

G – Comércio 32,5 30,1 6,4 29,7 28,1 0,3 7,5 

H – Hotéis e restaurantes 10,9 13,5 42,5 8,1 11,5 50,0 6,8 

I – Transportes, armazenagem e 

comunicações 

1,6 1,7 23,2 1,4 2,4 82,4 11,0 

J – Actividades financeiras 2,3 1,8 -9,1 1,5 0,8 -44,4 3,4 

K – Actividades imobiliárias e 

serviços prest. Empresas 

4,0 4,7 35,6 4,7 4,5 1,7 7,7 

L a Q – Adm. Pública, Defesa, Seg. 

Social, Saúde e outros 

3,3 4,3 49,1 3,2 3,5 15,4 6,5 

TOTAL 100,0 100,0 14,9 100,0 100,0 5,7 - 

Fonte: INE, Anuários Estatístico da Região Alentejo, 1997 e 2004 

Volume de Emprego por Ramos de Actividade 

As 188 Sociedades em actividade no concelho de Ferreira do Alentejo em 2004 

(6,8% do total da sub-região) eram responsáveis por um total de 545 postos de 

trabalho (4,3% do total da sub-região). 

Cerca de 1,3% do emprego afecto às Sociedades em actividade no Concelho em 

2003 diz respeito a Sociedades maioritariamente estrangeiras, enquanto que no 

Baixo Alentejo esse valor desce para 0,3%.  

Esta situação revela um baixo nível de investimento de capital estrangeiro em 

Ferreira do Alentejo, que, apesar de ser superior ao da sub-região, se situa 

bastante abaixo da média registada para a Região Alentejo (4,3%) e para o país 

(7,0%). 

De uma forma geral, em 2003 o emprego em actividades relacionadas com as 

novas tecnologias de informação no concelho de Ferreira do Alentejo representava 
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apenas 1,1% do total de emprego existente, igualando a média sub-regional (1,1%), 

mas abaixo da média regional (1,7%) e nacional (3,3%). Por outro lado, Ferreira do 

Alentejo apresentava nesse mesmo ano uma proporção de emprego dos serviços 

em serviços intensivos em conhecimento que rondava os 25,0%.   

Como se pode ver através do Quadro 5.11.15, o comércio e a agricultura 

constituíam em 2003 os principais sectores empregadores no concelho de Ferreira 

do Alentejo, com 29,9% e 29,0% do total do emprego existente nas Sociedades em 

actividade respectivamente. Estes ramos de actividade representam os sectores 

mais importantes em termos do emprego no Baixo Alentejo. 

Refere-se ainda que, em termos relativos, Ferreira do Alentejo era, em 2003, 

responsável por 10,8% e por 9,4% do total do emprego afecto às Sociedades que 

se dedicavam aos transportes, armazenagem e comunicações e à agricultura 

respectivamente. 

Por último, cabe referir que a dimensão médias das Sociedades no Concelho é 

bastante baixa, situando-se em torno de 3 trabalhadores por unidade empresarial, 

contra 5 trabalhadores por unidade empresarial no Baixo Alentejo. 

Quadro 5.11-15 - Volume de emprego nas Sociedades sedeadas no concelho de Ferreira do 

Alentejo, 2003 

Baixo Alentejo 
Ferreira Alentejo 

(%) 

 

N.º (%) N.º (%) 

Peso 

concelho 

na Sub-

região (%) 

A e B – Agricultura, pecuária, caça, 

silvicultura e pesca 

1.684 13,3 158 29,0 9,4 

C – Indústrias Extractivas 785 6,2 - - - 

D – Indústrias Transformadoras 1.504 11,9 ... ... ... 

E – Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água 

102 0,8 - - - 

F – Construção 1.161 9,2 36 6,6 3,1 

G – Comércio 3.868 30,5 163 29,9 4,2 

H – Hotéis e restaurantes 655 5,2 14 2,6 2,1 

I – Transportes, armazenagem e 

comunicações 

288 2,3 31 5,7 10,8 

J – Actividades financeiras 174 1,4 ... ... ... 

K – Actividades imobiliárias e 

serviços prest. Empresas 

840 6,6 24 4,4 2,9 

L a Q – Adm. Pública, Defesa, Seg. 

Social, Saúde e outros 

1.614 12,7 36 6,6 2,2 

TOTAL 12.675 100,0 545 100,0 4,3 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2004 
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Volume de Negócios por Ramos de Actividade 

As 188 Sociedades em actividade no concelho de Ferreira do Alentejo em 2003 

foram responsáveis por um volume de negócios de 35,3 milhões de Euros, 

correspondendo a cerca de 3,8% do total do volume de negócios das Sociedades 

em actividade no Baixo Alentejo (Quadro 5.11.16). 

Em 2003, o ramo de actividade económica mais importante no concelho de Ferreira 

do Alentejo quanto ao volume de negócios nas Sociedades foi o comércio por 

grosso e a retalho com 63,5% do total, seguido bastante mais abaixo pelas 

actividades agrícolas com apenas 13,4%. Estes dois ramos de actividade são 

igualmente os mais importantes neste domínio no Baixo Alentejo. 

Refere-se ainda que, relativamente ao Baixo Alentejo, o Concelho é responsável 

por 11,4% do total do volume de negócios gerado pelas Sociedades dedicadas aos 

transportes, armazenagem e comunicações, por 4,8% do comércio e por 4,7% das 

actividades agrícolas. 

Quadro 5.11-16 - Volume de negócios nas Sociedades sedeadas no concelho de Ferreira do 

Alentejo, 2004 

Baixo Alentejo Ferreira Alentejo (%)  

Mil 

Euros 

(%) Mil 

Euros 

(%) 
Peso concelho na 

Sub-região (%) 

A e B – Agricultura, pecuária, 

caça, silvicultura e pesca 

100.517 10,9 4.745 13,4 4,7 

C – Indústrias Extractivas 93.400 10,3 - - - 

D – Indústrias 

Transformadoras 

90.409 9,8 ... ... ... 

E – Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água 

3.077 0,3 - - - 

F – Construção 44.921 4,9 478 1,4 1,1 

G – Comércio 462.116 50,3 22.408 63,5 4,8 

H – Hotéis e restaurantes 16.998 1,9 142 0,4 0,8 

I – Transportes, armazenagem 

e comunicações 

13.754 1,5 1.564 4,4 11,4 

J – Actividades financeiras 244 0,0 ... ... ... 

K – Actividades imobiliárias e 

serviços prest. Empresas 

37.608 4,1 564 1,6 1,5 

L a Q – Adm. Pública, Defesa, 

Seg. Social, Saúde e outros 

55.040 6,0 1.328 3,8 2,4 

TOTAL 918.083 100,0 35.303 100,0 3,8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2004 
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Economia Agrária 

Como foi possível verificar anteriormente, o sector agrícola desempenha uma 

grande importância na base económica do concelho de Ferreira do Alentejo, em 

número de empresas e volume de emprego fundamentalmente. Todavia, o 

contributo das actividades agrícolas na riqueza produzida no Concelho não é assim 

tão significativo, o que quer dizer que se trata de um sector com um valor 

acrescentado não muito elevado (Quadro 5.11.17). 

Nos últimos anos a evolução do Valor Acrescentado Bruto Nacional (VABpb 

Nacional) e do VAB das Contas Económicas Agrícolas (VABpb CEA), ambos a 

preços base, ficou marcada por um desfasamento, em que o VAB gerado pela 

agricultura não acompanhou o crescimento registado pelo VABpb Nacional. 

Entre 1986 e 2000 o VAB agrícola cresceu cerca de 4,4% ao ano, tendo o VABpn 

Nacional crescido em igual período a cerca de 10,8% ao ano. Apesar da perda de 

importância do sector agrícola no total de riqueza produzida no país, cabe salientar 

que esta tendência é de certa forma consentânea com o processo de modernização 

económica do país. 

A Região Alentejo constitui a segunda região agrícola mais importante do país a 

seguir ao Ribatejo e Oeste, sendo responsável por quase 17% da produção do 

ramo agrícola de Portugal Continental. De referir ainda que, a Região Alentejo 

assume a liderança a nível nacional relativamente à produção de cereais (42,3%), 

plantas industriais (51,0%), plantas forrageiras (26,4%), bovinos (31,5%) e 

ovinos/caprinos (50,8%). 

Constata-se assim que a Região Alentejo apresenta uma especialização na 

produção de cereais e de bovinos, constituindo dois dos segmentos de produção 

com maiores apoios financeiros comunitários. 

Quadro 5.11-17 - Contas Económicas da Agricultura em 1999 (mil euros) 

Rubricas 
Portugal 

Continental 

Região 

Alentejo 

Alentejo/Portugal Continental 

(%) 

Produção Vegetal 3.373.834 524.147 15,5 

Produção Animal 1.968.077 364.252 18,5 

Serviços Agrícolas 4.759 693 14,6 

Produção do Ramo 

Agrícola 

5.346.670 889.092 16,6 

VAB a preços base 2.533.315 384.473 15,2 

Fonte: INE, Contas Económicas da Agricultura, 2001 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 292 

 

Características Gerais das Explorações 

De acordo com o Recenseamento Geral Agrícola de 1999, nas freguesias 

beneficiadas pelo Projecto (Ferreira do Alentejo, Peroguarda e Alfundão) existiam 

516 explorações agrícolas, correspondendo a cerca de 69% do total de explorações 

agrícolas no concelho de Ferreira do Alentejo (Quadro 5.11-18). De referir, contudo, 

que entre 1989 e 1999 o número de explorações nas três freguesias beneficiadas 

diminuiu em cerca de 18,4%. 

A Superfície Agrícola Útil (SAU) nas freguesias abrangidas pela área de 

intervenção ascendia em 1999 a 27.321 ha, cerca de 56% da SAU total do 

Concelho. 

A estrutura fundiária das explorações da área de intervenção apresentava em 1999 

uma dimensão média de cerca de 54,3 ha de SAU, valor semelhante à média 

apresentada pela Região Alentejo (55,2 ha). O número médio de blocos de SAU 

nas explorações da área em estudo era de 3,8, contra 2,6 da média regional. 

A pequena propriedade predomina na área em estudo, com 60% da área afecta ao 

Bloco de Rega de Ferreira e Valbom, concentrando-se, fundamentalmente, nos 

Sub-blocos de Ferreira Oeste e Figueirinha. Por sua vez, a média e grande 

propriedade concentra-se nos Sub-blocos de Ferreira Este e de Valbom. 

Quadro 5.11-18 - Número de explorações agrícolas e SAU em 1989 e 1999 

N.º Explorações SAU (ha) Unidade Territorial 

1989 1999 1989 1999 

Concelho Ferreira do Alentejo 987 745 48.788 48.587 

Freguesia de Alfundão 74 77 5.783 3.430 

Freguesia de Ferreira do Alentejo 508 408 20.732 20.328 

Freguesia de Peroguarda 50 31 3.374 3.563 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais Agrícolas de 1989 e 1999 

Tratando-se o Projecto em análise de um perímetro de rega, importa saber qual a 

área irrigável6 na área em estudo na actualidade. De acordo com o Recenseamento 

Geral Agrícola de 1999, nas 3 freguesias beneficiadas pelo Projecto eram passíveis 

de irrigação cerca de 4.742 ha, correspondendo a cerca de 17,4% da SAU nessas 

freguesias. A freguesia de Ferreira do Alentejo destaca-se das restantes duas pelo 

                                                

6 Superfície máxima, que no decurso do ano agrícola de referência do inquérito realizado no âmbito do recenseamento agrícola 

poderia, se necessário, ser irrigada, por meio de instalações técnicas próprias da exploração (tubagem, regos, armação de 

terrenos, motobomba, etc.) e por uma quantidade de água normalmente disponível. 
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facto de concentrar 95% das explorações e 86% da SAU da área em estudo infra-

estruturada para a prática de regadio. 

O concelho de Ferreira do Alentejo apresentava no mesmo ano 331 explorações e 

cerca de 23% da SAU passível de ser irrigada.  

Pode-se afirmar que o concelho de Ferreira do Alentejo, bem como a área em 

estudo, possui na actualidade uma certa importância no desenvolvimento de 

culturas de regadio, destacando-se neste domínio no contexto do Baixo Alentejo, 

em que somente 6,4% da SAU é passível de ser irrigada. 

O índice de mecanização das explorações agrícolas afigura-se como um indicador 

do nível de desenvolvimento tecnológico da agricultura. Em 1999, cerca de 55% 

das explorações agrícolas na área em estudo possuíam tractor, valor inferior ao da 

média apresentada pelo concelho de Ferreira do Alentejo (59%), mas superior à 

média registada a nível sub-regional (43%). 

No que respeita à natureza jurídica das explorações, constata-se que na área em 

estudo predominam os produtores singulares autónomos (90,1%), enquanto que os 

produtores singulares empresários e as Sociedades representam unicamente 6,2% 

e 2,9% respectivamente. Todavia, quando se analisa a área ocupada, verifica-se 

que os produtores singulares autónomos são responsáveis por 43,9% (12.653 ha), 

os produtores singulares empresários representam 34,4% (9.934 ha) e as 

Sociedades ocupam 21,7% da área total das explorações (6.267 ha). 

Na área de intervenção predominam as explorações por conta própria (72% das 

explorações e 79% da SAU), enquanto que as explorações arrendadas 

representam apenas 23,5% do total de explorações. 

A análise do tipo de contabilidade agrícola efectuada nas explorações permite aferir 

sobre o grau de empresarialização das mesmas. Em 1999, no concelho de Ferreira 

do Alentejo cerca de 87% da SAU apresentava contabilidade organizada (no Baixo 

Alentejo esse valor é de 77%), enquanto que as restantes formas de contabilidade 

não ultrapassam no seu conjunto os 13% (Quadro 5.11.19). 
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Quadro 5.11-19 - Formas de exploração da SAU, 1999 

Unidade Territorial Conta Própria Arrendamento Outras Formas 

N.º 30.586 7174 1.892 
Alentejo 

SAU 1.291.952 556.529 75.562 

N.º 8457 2263 398 
Baixo Alentejo 

SAU 406.395 191.620 14.520 

N.º 574 262 38 
Concelho Ferreira do Alentejo 

SAU 34.898 12.484 1.205 

N.º 60 18 3 
Freguesia de Alfundão 

SAU 2.059 1.318 52 

N.º 357 117 23 
Freguesia de Ferreira do Alentejo 

SAU 16.134 3.471 723 

N.º 28 10 1 
Freguesia de Peroguarda 

SAU 3.339 219 ... 

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 1999 

Mão-de-Obra 

De acordo com o Recenseamento Geral Agrícola de 1999, a população agrícola 

nas freguesias beneficiadas pelo Projecto ascendia a cerca de 1.336 indivíduos, o 

que corresponde a cerca de 21,3% do total da população residente nessas 

freguesias. 

A mão-de-obra agrícola tem vindo a diminuir nas últimas décadas como resultado 

dos processos de modernização económica e do incremento dos níveis de 

mecanização na agricultura. A própria actividade agrícola tem vindo a perder 

importância na base económica regional e local, expressa através da redução do 

número de explorações agrícolas entre 1989 e 1999. 

Em 1999, cerca de 31,7% dos produtores singulares no concelho de Ferreira do 

Alentejo dedicavam-se à agricultura a tempo completo, sendo esse valor no Baixo 

Alentejo de 19,3%. Todavia, são os produtores singulares a tempo parcial que 

predominam, com particular destaque para aqueles que dedicam menos de 25% do 

seu tempo a esta actividade. Esta situação é demonstrativa de uma situação de 

pluriactividade no espaço rural. 

Uma parte significativa dos produtores singulares que não se dedicam a tempo 

completo à actividade agrícola da exploração em Ferreira do Alentejo são 

trabalhadores por conta de outrem na actividade profissional exercida exteriormente 

à exploração. O sector primário e o sector terciário absorvem a maioria dos 

produtores singulares na sua actividade exterior à exploração. 
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Uma variável importante a ter em consideração no presente estudo prende-se com 

a idade dos produtores singulares, pois são um indicador da abertura dos mesmos 

à inovação e à introdução de processos tecnológicos mais avançados.  

De acordo com o último recenseamento agrícola, cerca de 63% dos produtores 

singulares tinham mais de 55 anos, atestando o envelhecimento que caracteriza a 

população agrícola no concelho. Esta situação pode constituir uma fragilidade à 

reconversão agrícola de sequeiro para regadio, uma vez que este último é muito 

mais exigente em termos tecnológicos. 

Um domínio de análise de extrema importância no âmbito do Projecto em análise 

prende-se com as qualificações sócio-profissionais e académicas dos agricultores, 

factor essencial para a predisposição e facilidade de reconversão da agricultura de 

sequeiro para modos de produção mais produtivos e tecnologicamente 

desenvolvidos como são os sistemas de regadio. 

Em 1999, no concelho de Ferreira do Alentejo 10,8% dos produtores singulares 

eram analfabetos, 55,3% possuíam unicamente o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 5,5% 

detinham o Ensino Secundário (0,6% tinham o curso Secundário agrícola) e 3,8% 

tinham habilitações académicas de nível superior (1,4% tinham um curso superior 

agrícola).  

Constata-se que o nível de habilitações académicas dos produtores singulares de 

Ferreira do Alentejo é baixo e que comparativamente com o Baixo Alentejo o peso 

relativo dos produtores com curso superior é mais baixo em cerca de 1%. 

Um outro factor de extrema importância prende-se com a formação profissional dos 

produtores singulares, que no caso de Ferreira do Alentejo, e da generalidade dos 

concelhos do Baixo Alentejo, é exclusivamente prática. A falta de conhecimentos de 

base teórica constitui uma fragilidade à implementação de processos de 

modernização tecnológica e de gestão nas explorações agrícolas. 

Rendimentos dos Agricultores 

Face à impossibilidade de determinar os rendimentos das explorações agrícolas na 

área em estudo, optou-se por utilizar a informação disponível no Recenseamento 

Geral Agrícola de 1999 referente à dimensão económica das explorações, à sua 

orientação técnico-económica e à caracterização da actividade principal dos 

produtores singulares para aferir a importância económica das explorações. 
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A dimensão económica das explorações resulta do somatório das Margens Brutas 

Padrão da produção vegetal e animal das explorações, sendo expresso em 

Unidades de Dimensão Económica (UDE)7. 

Como se pode observar através do (Quadro 5.11.20), a estrutura das explorações 

agrícolas no concelho de Ferreira do Alentejo segundo a sua dimensão económica 

difere de forma significativa da estrutura apresentada pela sub-região do Baixo 

Alentejo. No concelho de Ferreira do Alentejo, apesar das explorações 

pertencentes à classe económica mais baixa serem em maior número (25,1%), 

assiste-se a um certo equilíbrio na maioria das classes de dimensão económica das 

explorações. De referir ainda que este Concelho apresenta uma maior importância 

relativa de explorações com uma elevada dimensão económica comparativamente 

à média apresentada pelo Baixo Alentejo. 

Constata-se assim que no concelho de Ferreira do Alentejo as explorações 

agrícolas apresentam em média uma dimensão económica mais elevada do que a 

sub-região.  

 

Quadro 5.11-20 - Número de explorações segundo as Classes de Dimensão Económica, 1999 

Classes de Dimensão Económica (UDE) Unidade Territorial 

> 0 - 2 2 - <4 4 - <8 8 - <16 16 - <40 40 - <100 >=100 

N.º 184 91 123 130 134 43 29 
Ferreira Alentejo 

% 25,1 12,4 16,8 17,7 18,3 5,9 4,0 

N.º 4141 1411 1282 1079 1033 537 232 
Baixo Alentejo 

% 42,6 14,5 13,2 11,1 10,6 5,5 2,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 1999 

As diferenças de representatividade das explorações agrícolas nas classes de 

Dimensão Económica entre o concelho de Ferreira do Alentejo e a sub-região do 

Baixo Alentejo podem resultar do facto de determinadas actividades produtivas 

estarem associadas a valores de Margem Bruta Padrão mais elevados. 

A este respeito cabe referir que os cereais e as plantas oleaginosas e 

proteaginosas traduzem a orientação técnico-económica de quase metade das 

explorações existentes no concelho de Ferreira do Alentejo, enquanto que no Baixo 

Alentejo este segmento representa apenas 18,2% das explorações (Quadro 

5.11-21). Esta situação é reveladora de uma reduzida diversificação produtiva do 

sector agrícola no Concelho. 

Quadro 5.11-21 - Explorações segundo a Orientação Técnico – Económica, 1999 

                                                

7 De acordo com a Regulamentação Comunitária à data do RGA de 1999, o valor da Unidade de Dimensão Económica (UDE) era de 1.200 ECU’s (valor referente à 

média no triénio 1995-97), o que corresponde a cerca de 8.340 Euros. 
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Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo Orientação Técnica – Económica (OTE) 

N.º % N.º % 

Cereais e plantas olea./proteaginosas 351 47,1 1791 18,2 

Culturas agrícolas diversas 165 22,1 594 6,0 

Horticultura 2 0,3 70 0,7 

Viticultura 1 0,1 372 3,8 

Fruticultura 3 0,4 222 2,3 

Olivicultura 29 3,9 2143 21,8 

Culturas permanentes diversas 2 0,3 327 3,3 

Bovinos de leite - - 9 0,1 

Bovinos para gado/carne 8 1,1 144 1,5 

Bovinos para leite/gado/carne 1 0,1 7 0,1 

Ovinos/caprinos/outros herbívoros 78 10,5 1461 14,8 

Granívoros 4 0,5 249 2,5 

Policultura 30 4,0 877 8,9 

Policultura – herbívoros 7 0,9 254 2,6 

Poli-pecuária-granívoros 3 0,4 209 2,1 

Agricultura geral e herbívoros 44 5,9 533 5,4 

Culturas diversas e gado 6 0,8 463 4,7 

Não classificadas 11 1,5 121 1,2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 1999 

Salienta-se ainda que a importância relativa das actividades de agricultura biológica 

e protecção integrada têm um peso pouco significativo no concelho de Ferreira do 

Alentejo e na sub-região do Baixo Alentejo, quer em número de explorações quer 

em área de SAU ocupada. 

Quando se analisam as principais fontes de rendimento dos produtores singulares 

(Quadro 5.11.22), constata-se que no concelho de Ferreira do Alentejo cerca de 

40% (72 indivíduos) tem na agricultura a sua principal actividade económica, 

enquanto que no Baixo Alentejo esse valor queda-se pelos 28%, evidenciando a 

grande importância que este sector tem para a população rural deste Concelho. 

Verifica-se que as situações de plurirrendimento no espaço agrícola são mais 

expressivas ao nível sub-regional do que no concelho de Ferreira do Alentejo. 

A um nível bastante inferior apresentam alguma importância como actividade 

principal dos produtores singulares no concelho de Ferreira do Alentejo o comércio 

por grosso e a retalho (10%) e a administração pública (8,9%). 
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Quadro 5.11-22 – Fontes de rendimento dos produtores singulares, 1999 

Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo  

N.º % N.º % 

Agricultura 72 40,0 747 28,0 

Silvicultura 1 0,6 19 0,7 

Pesca, aquacultura, actividades relacionadas - - 6 0,2 

Indústrias alimentares, bebidas e tabaco - - 44 1,7 

Outras indústrias 9 5,0 170 6,4 

Prod. e distribuição de electricidade, gás e água 4 2,2 15 0,6 

Construção 14 7,8 263 9,9 

Comércio por grosso e a retalho 18 10,0 388 14,6 

Alojamento e restauração 2 1,1 54 2,0 

Administração Pública 16 8,9 308 11,6 

Educação 3 1,7 93 3,5 

Saúde e acção social 2 1,1 48 1,8 

Outras 39 21,7 510 19,1 

Total 180 100,0 2.665 100,0 

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 1999 

5.11.5. ACESSIBILIDADES E REDE VIÁRIA 

O quadro das acessibilidades regionais (Figura 5.11.3) em que se insere a área em 

estudo é estruturado pelas seguintes vias rodoviárias: 

� IP 8 (Sines - Santiago do Cacém - Beja - Serpa - Vila Verde de Ficalho), que 

estabelece ligação entre o IP1/A2 e o IP2 em Beja. O IP8 não se encontra 

concluído, designadamente no troço entre Ferreira do Alentejo e Vila Verde 

de Ficalho, passando por Beja. 

� EN 259 (desclassificada no contexto do Plano Rodoviário Nacional), que sai 

para noroeste e liga a Figueira de Cavaleiros e depois à Auto-Estrada A2, 

Lisboa - Algarve; 

� EN 2, que liga a Odivelas/ Montemor-o-Novo para norte e a Ervidel/Aljustrel 

para sul; 

� EN 121, que liga a Beringel/Beja para sudeste e à Aldeia de Ruins/Santiago 

do Cacém para sudoeste; 

� EM 526, que liga a Gasparões/Abegoaria/Aljustrel, para sudoeste; 

� EM 387, que assegura a ligação entre Ferreira do Alentejo e Cuba. 
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� Caminho 9 da Infraestrutura 12 que se desenvolve para oeste e vai ligar à EN 

259 junto a Figueira de Cavaleiros. 

 

Fonte: Extracto da Carta Militar Itinerária 2002, à escala 1:600.000, Instituto Geográfico Português. 

Figura 5.11.3- Rede viária regional 

Para além destas vias rodoviárias, refira-se o caminho não asfaltado que liga à 

barragem privada de Monte Novo, para sudeste de Ferreira do Alentejo. 

A EN 259 foi prolongada por um troço que termina na EN 121, evitando-se assim a 

passagem por Ferreira do Alentejo do trânsito que circula entre Beja e a Auto-

Estrada Lisboa – Algarve. A melhoria da segurança de circulação foi ainda 

assegurada por uma passagem inferior criada neste troço que permite a passagem 

de trânsito agrícola de Ferreira do Alentejo para a zona a norte da povoação. 

Os blocos de rega em estudo limita a oeste com o caminho 8 da Infra-Estrutura 12, 

também asfaltado, com eixo norte-sul, que liga à EN 259 e à EN 121. 

São ainda de referir a EM 387 e a EM 524 que limitam os blocos entre a EN 121 e 

Peroguarda e entre esta povoação e a de Alfundão. A este de Ferreira do Alentejo, 

a partir da EN 121, desenvolve-se para nordeste a EM 387 que liga a Peroguarda; 

para noroeste de Peroguarda e ligando ao Alfundão, sai a EM 524.  

Por último, e embora já fora dos blocos, refira-se a EM 1028 de eixo este-oeste, 

que liga o Alfundão/ EM 524 à EN 2 (direcção Odivelas). 

O Estudo Prévio do IP 8 sujeito a processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

contemplava dois corredores (Figura 5.11.4), um a norte e outro a sul de Ferreira do 

Alentejo, seguindo um eixo Este-Oeste. Segundo informação prestada pela 

Estradas de Portugal, o projecto do IP8 obteve DIA favorável condicionada para a 

alternativa norte, a qual corresponderá à solução final a adoptar.  

Relativamente a esta via, e dado que estes aspectos são importantes para a 

articulação futura da rede viária agrícola da responsabilidade da EDIA, destaque-se 

que, segundo o Decreto-Lei. º 222/98, de 17 de Julho, artigos 3º e 7º, nos IP é: 
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� proibida a circulação de peões, velocípedes e veículos de tracção animal; 

� nas zonas onde não existam percursos alternativos para a circulação de 

peões, velocípedes e veículos de tracção animal, deverão ser constituídas 

vias próprias para esse tipos de tráfego, paralelas aos IP; 

� são vedados em toda a sua extensão; 

� é proibido o acesso aos IP a partir das propriedades marginais; 

� o acesso deve fazer-se a partir de nós de ligação devidamente espaçados. 

Da análise das acessibilidades, medidas em distâncias absolutas e em distâncias 

tempo, constata-se que a área em estudo está a cerca de 154 km da cidade de 

Lisboa (1h30m), a cerca de 96 km da cidade de Sines (1h00m) e a cerca de 25 km 

da cidade de Beja (0h17m).  

De uma forma geral, a área em estudo está dotada de razoáveis acessibilidades 

rodoviárias, salientando-se a necessidade de conclusão do IP8. 

 

Fonte: Aqualogus/HidroProjecto/Procesl, 2005 

Figura 5.11.4 - Rede viária na área em estudo 

A rede de caminhos agrícolas no interior dos blocos de rega apresenta 

características distintas nas zonas de média/grande propriedade e nas zonas de 

pequena propriedade.  

Nas zonas de média/grande propriedade a rede de caminhos agrícolas aparenta 

ser relativamente densa, constatando-se somente a necessidade de alguns 
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caminhos serem alvo de obras de beneficiação. Em geral, os caminhos 

apresentam-se em condições razoáveis a boas de transitabilidade.  

Nas zonas de pequena propriedade observa-se algum défice de caminhos, 

fazendo-se o acesso por serventias ou simples faixas de passagem, constatando-

se a necessidade de abertura de novos caminhos. Os caminhos apresentam-se, na 

sua generalidade, em condições razoáveis a más de transitabilidade.  

5.11.6. QUALIDADE DE VIDA 

A qualidade de vida das populações assume-se como um domínio envolto de 

alguma subjectividade. Todavia, ela é fortemente influenciada pelo nível de serviços 

e de equipamentos que se encontram à disposição da população. 

Neste sentido, a análise efectuada sustentou-se, fundamentalmente, em informação 

constante do Inventário Municipal do INE, respeitante ao ano de 1998, e em 

informação recolhida junto da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. 

A nível das infra-estruturas básicas (água, saneamento e resíduos sólidos) todas as 

freguesias do concelho de Ferreira do Alentejo encontram-se bem equipadas, com 

taxas de cobertura em torno dos 100%. 

No domínio dos transportes, todas as freguesias são servidas por carreiras de 

transporte público (5 ou mais dias por semana), e o acesso ao transporte ferroviário 

fica, em média, a cerca de 24 km das sedes de freguesia do Concelho. A Vila é 

ainda servida por uma praça de táxis. 

No que respeita aos equipamentos de ensino, 5 das 6 freguesias do Concelho 

estão dotadas de equipamentos de educação pré-escolar públicos e todas têm 

escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico. As escolas do 2.º e 3.º ciclo do Ensino 

Básico situam-se apenas na freguesia sede de Concelho, distando das restantes 

freguesias, em média, cerca de 11,5 km. Não existem estabelecimentos de ensino 

profissional e superior no concelho de Ferreira do Alentejo, sendo Beja o centro 

urbano mais próximo onde estão disponíveis essas valências. 

No domínio da saúde, existe um Centro de Saúde com internamento na sede de 

Concelho e uma extensão de Centro de Saúde em cada uma das freguesias do 

concelho de Ferreira do Alentejo. De referir ainda a existência de farmácia em 4 das 

6 freguesias, 1 consultório médico e 1 consultório médico com serviço permanente 

na sede de Concelho. 

No que concerne aos equipamentos de acção social apenas uma freguesia possui 

Lar de Idosos e somente 2 têm Creche e Centro de Dia. 

A nível desportivo, a sede de Concelho apresenta os maiores níveis de 

equipamento, sendo a única freguesia com uma piscina municipal ao ar livre e uma 
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piscina aquecida e com um campo de ténis. Em 2 das 6 freguesias (incluindo a 

sede de Concelho) existe um pavilhão desportivo polivalente e em todas as 

freguesias existe um grande campo de jogos. 

Na componente cultural destaca-se a existência de biblioteca pública em 2 das 6 

freguesias, 4 freguesias com salões de festa e de uma escola de música na sede 

de Concelho. Na sede de concelho situa-se ainda o Museu Municipal e o Centro 

Cultural Manuel da Fonseca. 

A Vila é ainda servida por um tribunal judicial, um quartel da Guarda Nacional 

Republicana, um quartel de bombeiros voluntários e um posto de correios. 

O movimento associativo, centralizado no aglomerado sede de concelho, é 

constituído por 4 associações (desporto, caça, pesca, xadrez, etc.) e por um 

agrupamento de escuteiros. 

Em síntese, considera-se que face à dimensão demográfica do concelho de 

Ferreira do Alentejo a qualidade de vida da população, medida através do nível de 

serviços e equipamentos públicos disponíveis, é razoável, salientando-se alguma 

carência ao nível de estabelecimentos de carácter cultural e de assistência social, 

designadamente os dirigidos aos mais idosos. 

Em síntese, considera-se que face à dimensão demográfica do concelho de 

Ferreira do Alentejo a qualidade de vida da população, medida através do nível de 

serviços e equipamentos públicos disponíveis, é razoável, salientando-se alguma 

carência ao nível de estabelecimentos de carácter cultural e de assistência social, 

designadamente os dirigidos aos mais idosos.  

5.11.7. EXPECTATIVAS DOS PRINCIPAIS AGENTES LOCAIS FACE AO PROJECTO 

No âmbito deste estudo considerou-se importante auscultar os principais agentes 

económicos e sociais da região e recolher as respectivas opiniões relativamente ao 

projecto em análise, nomeadamente quanto à sua importância para o 

desenvolvimento sócio-económico da região e do sector agrícola em particular.  

Para o efeito foram contactadas diversas entidades que em seguida se elencam: 

� Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo; 

� Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo; 

� Junta de Freguesia de Alfundão; 

� Junta de Freguesia de Peroguarda; 

� Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste – ESDIME; 
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� Núcleo Empresarial de Beja (NERBE/AEBAL); 

� ADTR – Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio; 

� Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas; 

� Associação de Agricultores do Baixo Alentejo; 

� UCASUL – União de Cooperativas Agrícolas, UCRL. 

Do total de entidades contactadas emitiram resposta a Câmara Municipal de 

Ferreira do Alentejo, as Juntas de Freguesia de Alfundão e Ferreira do Alentejo e a 

Associação de Agricultores do Baixo Alentejo (ver Anexo I). 

Da análise das respostas constata-se que o Projecto é bem aceite por todas as 

entidades, considerando-o como importante para o desenvolvimento económico da 

região, em especial para o sector agrícola. 

A Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, com um elevado conhecimento da 

área em estudo pelo facto de muitos dos seus sócios terem as suas explorações 

agrícolas na área a beneficiar pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, refere 

ainda que na actualidade mais de 30% da área em estudo é há muito tempo 

ocupada com culturas regadas, nomeadamente cereais, horto-industriais, frutícolas 

e mais recentemente olivais intensivos. Mais referem que estas culturas tendem a 

sofrer grandes variações de produção quando ocorrem anos de seca, levando os 

agricultores a esgotarem por completo todas as reservas de água existentes nas 

explorações, tanto as superficiais como as que se encontram nos aquíferos. 

5.12. AGROSSITEMAS 

5.12.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pretende-se neste capítulo fazer a caracterização dos agrossistemas e dos 

sistemas culturais mais representativos abrangidos pelos Blocos de Rega de 

Ferreira e Valbom do Sub-Sistema do Alqueva, com o objectivo de avaliar os 

problemas inerentes à reconversão dos sistemas culturais de sequeiro em regadio. 

Esta reconversão está intimamente ligada a características: 

� Socio-Culturais e económicas da população – determinantes para a 

adopção de novas práticas e tecnologias agrícolas, dependendo ainda da 

formação e capacidade de inovação do empresário agrícola, da estrutura das 

explorações agrícolas, das formas de exploração, etc.; 

� Edafo-Climáticas – os constrangimentos impostos pelas características do 

solo e do clima, são decisivos para a adopção de algumas culturas, uma vez 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom do Subsistema de Alqueva – Relatório final 

45228_RF_0002_D_sitref.doc Pág. 304 

 

que mesmo que os agricultores estivessem predispostos a regar toda a área 

a beneficiar nem todas as áreas desta região têm potencialidades para a 

rega, sob pena de as rentabilidades obtidas não compensarem os encargos 

de produção; 

� Mercado – a garantia de escoamento do produto é essencial para o 

empresário agrícola decidir sobre o sortido de produtos que vai constituir a 

sua oferta; ainda dentro desta vertente, deve considerar-se também o Quadro 

Comunitário de Apoio que poderá distorcer as regras do mercado, por via da 

atribuição de ajudas/ subsídios, favorecendo a opção de determinados 

sistemas culturais, consoante os objectivos que pretende atingir. 

Os tópicos abordados são, portanto, os seguintes: 

� identificação do tipo de culturas efectuadas; 

� tecnologia usada na sua produção; 

� sistemas de rotação mais representativos; 

� quantificação da importância relativa dos diversos sistemas culturais 

identificados. 

Como fontes bibliográficas foram utilizados estudos encomendados e aprovados 

pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva (EDIA), e também 

fontes estatísticas oficiais como o Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999. 

5.12.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O concelho de Ferreira do Alentejo pertence ao Distrito de Beja e está inserido na 

sub-região do Baixo Alentejo (NUT III). Neste concelho são abrangidas pelas 

manchas de rega três freguesias, a saber: 

� Ferreira do Alentejo - cerca de 76% do Bloco de Rega (Sub-blocos Ferreira 

Oeste e Este e Figueirinha); 

� Peroguarda - cerca de 23% do Bloco de Rega (Sub-blocos Ferreira Este,  

Figueirinha e Valbom) 

� Alfundão - cerca de 1% do Bloco de Rega (Sub-bloco Valbom) 

A peneplanície alentejana encontra-se dividida em cinco zonas agro-ecológicas8 

(Figura 5.12.1), tendo sido esta divisão realizada em função de: 

� aptidão agrícola e qualidade dos solos;  

                                                

8 “Estudo do Regadio” (Prosistemas/AgroGes, 95) 
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� preponderância dos cobertos de montado de sobro, de azinho ou mistos; 

� proximidade do litoral. 

As zonas agro-ecológicas denominam-se de: 

� Alto Alentejo, zona que realiza a transição das Beiras. Nesta região 

registam-se manchas de castanheiro associadas às zonas da Serra de S. 

Mamede, zona de temperaturas mais baixas e de maior humidade, onde 

ocorrem manchas de solos de origem granítica. Dominam os sistemas silvo-

pastoris associados a longos pousios.  

� Alentejo Central, caracterizado por um relevo ligeiramente ondulado. As 

zonas limpas ocupadas com cereais alternam com zonas de montado de 

sobro e/ou azinho em consociação com cereais ou pastagens naturais. Estas 

são aproveitadas por bovinos e pequenos ruminantes; 

� Baixo Alentejo, é uma zona com grandes riscos de desertificação. 

Actualmente, dominam os sistemas muito extensivos cujo cereal principal é a 

aveia. A silvo-pastorícia (pequenos ruminantes e bovinos mertolengos), sob 

coberto de azinho, é a actividade dominante; 

� Barros de Beja, é a menos florestal das zonas alentejanas, facto que se 

justifica pela qualidade dos solos aí existentes, que permite a obtenção de 

produtividades elevadas. É uma zona por excelência dedicada aos cereais e 

os pousios são curtos ou mesmo inexistentes;  

� Alentejo Litoral, nesta zona existe uma importante mancha de areias. É 

possível encontrar com igual predomínio áreas ocupadas com pinheiro manso 

e montado de sobro. Existem ainda zonas regadas ocupadas com arroz e 

pastagens regadas com aproveitamento bovino. 
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Figura 5.12.1 – Zonas Agro-Ecológicas 

A área a beneficiar localiza-se na zona agro-ecológica dos Barros de Beja. 

5.12.3. SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIOS 

A caracterização das actividades agropecuárias na área de intervenção foi 

realizada ao nível da freguesia, tendo como base os dados disponíveis no 

Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999. 

UTILIZAÇÃO DA TERRA 

Para a área beneficiada procedeu-se à identificação do tipo de utilizações da terra, 

recorrendo aos conceitos adoptados pelo INE: 

� Superfície Agrícola Utilizada (SAU): superfície da exploração que inclui terras 

aráveis (limpa e sob-coberto de matas e florestas), culturas permanentes, 

prados e pastagens permanentes.” 

� Superfície Agrícola não Utilizada: superfície que já foi anteriormente utilizada 

como superfície agrícola, mas que já não é explorada por razões económicas, 

sociais ou outras e que não entra no afolhamento ou rotação cultural. Esta 

superfície pode voltar a ser utilizada com o auxílio dos meios geralmente 

disponíveis numa exploração. Inclui as terras abandonadas, mesmo as áreas 

abandonadas de culturas permanentes.” 

� Matas e Florestas sem culturas sob-coberto: superfícies cobertas com árvores 

ou arbustos florestais, incluindo choupais, quer se trate de povoamentos 
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puros (com uma só espécie) quer de povoamentos mistos (com espécies 

diversas) bem como os viveiros florestais localizados no interior das florestas 

e que se destinam às necessidades da exploração.”  

Nos Quadros 5.12.1 e 5.12.2 apresentam-se o nº de explorações, superfície e 

respectivas representatividades, de acordo com a utilização da terra, para as 

freguesias abrangidas pelo bloco de rega: 

Quadro 5.12-1 – Utilização da Terra nas freguesias do Bloco de Rega (Nº Explorações e 

Superfície (ha)) 

 Ferreira do Alentejo Peroguarda Alfundão 

Utilização da Terra 
Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Superfície agrícola utilizada 

(SAU) 
403 20.328 30 3.563 70 3.430 

Matas e florestas s/ culturas 

Sob-coberto 
26 547 1 s/s 3 213 

Superfície agrícola não 

utilizada 
4 2 1 s/s 1 s/s 

Outras superfícies 256 404 17 126 50 178 

Total 689 21.281 49 3.689 124 3.821 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Quadro 5.12-2 – Utilização da Terra nas freguesias do Bloco de Rega Rega (% de Explorações e 

Superfície) 

 

 

Ferreira do 

Alentejo  

 

Peroguarda  Alfundão 

Utilização da Terra 
Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Superfície agrícola 

utilizada (SAU) 
58% 96% 61% 97% 56% 90% 

Matas e florestas sem 

culturas Sob-coberto 
4% 3% 2% - 2% 6% 

Superfície agrícola não 

utilizada 
1% 0% 2% - 1% - 

Outras superfícies 37% 2% 35% 3% 40% 5% 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

 

Dos valores apurados verifica-se que nas freguesias do Bloco de Rega: 

a) a SAU constitui mais de 90% da área total; 

b) o sector florestal tem uma baixa representatividade. 
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Sistemas de Produção vegetal 

No Quadro 5.12.3 detalha-se a ocupação da superfície agrícola de acordo com o 

tipo de culturas. 

Quadro 5.12-3 – Repartição da Superfície Agrícola Útil nas freguesias do Bloco de Rega 

Utilização das 

Terras Ferreira do Alentejo Peroguarda Alfundão 

 Superfície Nº Expl. Superfície NºExpl. Superfície NºExpl. 

Cereais para grão 43% 29% 26% 29% 44% 28% 

Leguminosas secas 

para grão 1% 3% 0,3% 4% 0,2% 2% 

Prados 

temporários/ Cult. 

forrageiras 3% 3% 11% 3% 1% 4% 

Batata s/s 0,1% - - - - 

Culturas industriais 17% 20% 10% 19% 13% 16% 

Culturas hortícolas 

extensivas 2% 9% s/s 1% - - 

Culturas hortícolas 

intensivas s/s 0,2% - - - - 

Flores e plantas 

ornamentais - - - - - - 

Pousio 13% 16% 5% 16% 9% 17% 

Horta familiar s/s 1% - - s/s 1% 

Frutos frescos s/s 0,3% s/s 1% - - 

Citrinos s/s 0,2% - - s/s 1% 

Frutos sub-tropicais - - - - - - 

Frutos secos s/s 0,2% - - - - 

Olival 7% 11% 16% 20% 6% 25% 

Vinha s/s 0,5% s/s 1% - - 

Viveiros - - - - - - 

Prados e 

pastagens 

permanentes 12% 5% 31% 6% 27% 6% 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Os cereais para grão são a cultura predominante nas freguesias de Ferreira do 

Alentejo e Alfundão, com valores superiores a 40% da superfície utilizada. Já na 

freguesia de Peroguarda esse valor decresce para 26%, sendo os prados e 

pastagens permanentes a cultura dominante (31%). 

De referir ainda a prática de pousio nas três freguesias do Bloco de Rega. Para 

uma melhor análise do tipo de culturas praticadas, consideraram-se dois grupos 

principais: culturas temporárias e culturas permanentes (Quadro 5.12.4). 
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Quadro 5.12-4 – Peso das Culturas Temporárias e Permanentes nas freguesias do Bloco de 

Rega 

Utilização das Terras Ferreira do Alentejo Peroguarda Alfundão  

 Superfície NºExpl. Superfície NºExpl. Superfície NºExpl. 

Culturas Temporárias 67% 66% 48% 57% 58% 51% 

Culturas Permanentes 20% 18% 47% 28% 33% 32% 

Pousio 13% 16% 5% 16% 9% 17% 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Verifica-se um domínio das culturas temporárias nas freguesias de Ferreira do 

Alentejo e Alfundão e uma equivalência da área ocupada entre as culturas 

temporárias e permanentes na freguesia de Peroguarda. 

Culturas Temporárias 

Entendem-se por culturas temporárias aquelas cujo ciclo vegetativo não excede um 

ano e também as que, não sendo anuais, são ressemeadas com intervalos que não 

exceda os 5 anos (morangos, espargos, prados temporários, etc.). 

No Quadro 5.12.5 indicam-se as culturas temporárias praticadas nas freguesias do 

Bloco de Rega, de acordo com os conceitos adoptados pelo INE, no âmbito do 

RGA de 1999: 

� Cereais para grão: o objectivo da cultura é a obtenção de grão, 

independentemente do destino. Incluem-se o trigo, aveia, cevada, milho, etc. 

� Leguminosas secas para grão: compreende as leguminosas cultivadas para 

colheita de grão após maturação completa, quer se destinem à alimentação 

humana ou animal. Inclui o feijão, grão-de-bico, etc. 

� Prados Temporários: plantas herbáceas destinadas a serem comidas pelo 

gado no local em que vegetam. Podem ser cortadas em determinados 

períodos do ano; 

� Culturas Forrageiras: plantas destinadas ao corte para dar ao gado e que 

são colhidas antes de completarem o seu ciclo vegetativo. Podem ser 

consumidas pelo gado em verde, ou depois de conservadas como feno ou 

silagem. 

� Culturas Industriais: girassol, linho, colza, soja, lúpulo, etc. 

� Culturas Hortícolas Extensivas: cultivadas como cultura única no ano 

agrícola ou em parcelas que entram em rotações com outras culturas não 

agrícolas, como o tomate para indústria, melão, etc. 
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Os cereais para grão são a cultura temporária predominante na área de estudo, 

seguido das culturas industriais. Na freguesia de Peroguarda os prados temporários 

e culturas forrageiras assumem importância equivalente à das culturas industriais. 

Este tipo de culturas é praticado em sistemas de sequeiro ou regadio. 

Quadro 5.12-5 – Culturas Temporárias nas freguesias do Bloco de Rega 

Culturas Temporárias 

Ferreira do 

Alentejo 

Peroguarda 

 

Alfundão 

 

 ha % ha % ha % 

Cereais para grão 9.322 54,2% 924 48,5% 1.544 66,2% 

Leguminosas secas para grão 258 1,5% 10 0,5% 7 0,3% 

Prados temporários/ Cult. 

forrageiras 632 3,7% 411 21,6% 21 0,9% 

Batata s/s s/s - - - - 

Culturas industriais 3.676 21,4% 375 19,7% 441 18,9% 

Culturas hortícolas extensivas 508 3,0% s/s s/s - - 

Culturas hortícolas intensivas s/s s/s - - - - 

Flores e plantas ornamentais - - - - - - 

Horta familiar 2 0,0% - - s/s s/s 

Pousio 2.804 16,3% 185 9,7% 321 13,8% 

Total 17.202   1.905   2.334   

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Sistemas de Sequeiro 

Os cereais são cultivados em regime de rotação (sucessão ordenada e periódica de 

culturas no mesmo terreno), efectuada com o objectivo de conservar a fertilidade, 

evitar o desenvolvimento de infestantes e pragas ou doenças específicas, manter a 

humidade do solo, promover o seu arejamento e repartir, ao longo do ano, a 

utilização de recursos, como sejam a água e a mão de obra. 

A “rotação cereais/girassol” engloba uma série de culturas que sucedem na parcela, 

podendo incluir as áreas em pousio ou alqueive (nu ou com cultura)9. 

                                                

9 
Alqueive: operação cultural que consiste no reviramento do solo, visando o combate a infestantes e/ou armazenamento de água; pode ser semeado ou não; 

difere do pousio pela realização da lavoura. 
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A título de exemplo indicam-se algumas rotações representativas (EPIA do Bloco 

do Baixo Alentejo): 

� girassol (2 anos) x trigo mole (2 anos) x trigo duro x cevada; 

� girassol x trigo x triticale x aveia x pousio (2 anos); 

� girassol x trigo x cevada; 

� girassol x trigo x cevada/aveia x pousio. 

As produtividades médias dos cereais neste sistema são as que se indicam no 

Quadro 5.12.6 (ISA/EDIA, 98). 

Quadro 5.12-6 – Produtividades Médias dos Cereais de Sequeiro 

Culturas Produtividades Médias 

Girassol 800 kg/ha 

Trigo mole 2500 kg/ha 

Trigo duro 2600 kg/ha 

Cevada 2500 kg/ha 

Colza 1200 kg/ha 

Aveia 1200 kg/ha 

A Figura 5.12.2 ilustra uma possível rotação em seis anos. 

Girassol

Girassol

Trigo mole

Trigo mo le

Trigo duro

Cevada

 

Figura 5.12.2 – Rotação a seis anos 
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Sistemas de Regadio 

Podem identificar-se, em regime de regadio, dois tipos de sistemas culturais: 

� as “rotações cereais/ industriais ou hortícolas extensivas” – neste sistema 

ocorrem culturas como o milho grão, trigo, girassol, beterraba, tomate para 

indústria, entre outras; e 

� as culturas forrageiras – onde ocorrem o milho e o sorgo para ensilagem. 

Na ausência de dados que permitissem quantificar com precisão a área regada nos 

últimos anos agrícolas, recorreu-se ao RGA 1999 para estimar a representatividade 

da superfície irrigável nas freguesias que abrangem os Blocos de Rega, cujos 

elementos se apresentam no Quadro 5.12.7. 

Entende-se como superfície irrigável a superfície máxima que no decurso dum ano 

agrícola de referência poderia, se necessário, ser irrigada por meio de instalações 

técnicas próprias da exploração e sem limitações de recursos hídricos. 

Quadro 5.12-7 – Superfície Irrigável nas freguesias do Bloco de Rega 

 Superfície irrigável SAU 

 
Nº de 

Explor. 

% Nº de Explor. 

com SAU 

Área 

(ha) 
% da SAU Nº de Explor. Área (ha) 

Ferreira do 

Alentejo 
149 37% 4.074 20% 403 20.328 

Peroguarda 4 13% 359 10% 30 3.563 

Alfundão 4 6% 309 9% 70 3.430 

Baixo 

Alentejo 
2.080 22% 39.348 6% 9467 612.535 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Da análise do Quadro 5.12.7 é possível referir: 

� Número de explorações: na freguesia de Ferreira do Alentejo a 

percentagem do número de explorações com superfície irrigável é superior ao 

da região onde se insere (Baixo Alentejo), contrariamente às freguesias de 

Alfundão e Peroguarda, sendo que neste caso é cerca de 4 vezes menor; 

� Superfície: na freguesia de Ferreira do Alentejo 20% da SAU é irrigável, 

reduzindo para cerca de 10% nas freguesias de Peroguarda e Alfundão. Nos 

três casos este valor é superior ao da sub-região onde se inserem. 

Os valores indicados, de superfície e número de explorações, não distinguem no 

entanto se as infra-estruturas de rega são aplicadas em culturas temporárias ou 

permanentes. 

Culturas Permanentes 
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De acordo com o RGA 1999, apresentam expressão nos sistemas baseados em 

culturas permanentes o olival e os prados e pastagens permanentes. Estes últimos 

serão analisados no âmbito dos sistemas de produção animal (Quadro 5.12.8) 

Quadro 5.12-8 – Culturas Permanentes nas freguesias do Bloco de Rega 

Culturas Permanentes 

Ferreira do 

Alentejo Peroguarda Alfundão 

 ha % ha % ha % 

Frutos frescos 2 0,05% s/s s/s - - 

Citrinos s/s s/s - - s/s s/s 

Frutos subtropicais - - - - - - 

Frutos secos s/s s/s - - - - 

Olival 1609 37,6% 570 34,1% 195 17,0% 

Vinha 35 0,8% s/s s/s - - 

Viveiros - - - - - - 

Prados e pastagens 

permanentes 2629 61,5% 1104 65,9% 951 83,0% 

Total 4275 - 1674 - 1146 - 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Na freguesia de Ferreira do Alentejo encontram-se ainda, com expressão reduzida, 

explorações com frutos frescos e secos: 

� Pomares de amendoeiras e nogueiras, junto ao perímetro urbano de Ferreira 

do Alentejo, e a sudeste deste; 

� Pomar de frutos frescos, a nordeste de Ferreira do Alentejo, na Herdade do 

Pinheiro. Nesta herdade produz-se ainda vinha para produção de uva de 

mesa e vinho, estando previsto a curto prazo, a ampliação da área de vinha 

para produção de vinho. 

Da visita de campo efectuada foi possível verificar a: 

� reconversão de olivais extensivos em olivais intensivos, através da diminuição 

do compasso (maior numero de oliveiras por hectare) e da instalação de 

sistemas de rega localizada.  

� instalação de novos olivais, em regime intensivo. 

A este recente investimento não é alheio o facto de ainda estar a decorrer o 

“Programa de Plantação dos 30 000 Hectares de Novos Olivais” entre os anos de 

2000 e 31 de Outubro de 2006. 

O Quadro 5.12.9 contém as áreas actualmente ocupadas pela vinha e olival, de 

acordo com os resultados produzidos no âmbito da análise do descritor uso do solo 
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do presente EIA, completando e actualizando os valores referidos no Quadro 

5.12.8: 

Quadro 5.12-9 – Vinha e Olival na área a beneficiar do Bloco de Rega 

 

Alternativa 1 

(Área=5554,9ha) 

Alternativa 2 

(Área=5118,1ha) 

  ha % no Bloco ha % no Bloco 

Olival 1.454,7 26 % 1.437,8 26 % 

Vinha 224,8 4 % 224,5 4 % 

Total 1.679,5 30 % 1.662,3 30 % 

NOTA: No caso da cultura da vinha foram consideradas as áreas de 

vinha e de estufas, uma vez que estas últimas constituem abrigos para 

a produção de uva de mesa. 

 

Assim, tendo em conta os resultados apurados, verifica-se que as vinhas e o olival 

representam 30 % da área a beneficiar pelos blocos de rega em estudo, qualquer 

que seja a alternativa de Projecto considerada. 

Sistemas de Produção Animal 

Para a caracterização dos sistemas de produção animal, além do efectivo pecuário, 

é necessário analisar de que forma estão representados os sistemas culturais a 

eles associados, na superfície agrícola útil (SAU), a saber: 

� Prados e Pastagens Permanentes: presentes entre 5% a 6% das explorações 

nas freguesias que abrangidas pelo Bloco de Rega, correspondendo a 31% 

da SAU na freguesia de Peroguarda, 27% na de Alfundão e 12% em Ferreira 

do Alentejo (RGA 99). 

� Prados Temporários e Culturas Forrageiras: nas freguesias abrangidas, e 

para o ano de recenseamento, verificaram-se cerca de 1.064 ha ocupados 

com prados e culturas forrageiras, assumindo uma maior representatividade 

(21,6%) na freguesia de Peroguarda. 

De acordo com os dados do RGA de 1999, que se sistematizam no 

Quadro 5.12.10, cerca de 70% das explorações com SAU existentes nas freguesias 

abrangidas pelo projecto tinham algum tipo de efectivo pecuário. 
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Quadro 5.12-10 – Explorações com Efectivo Pecuário nas freguesias abrangidas 

 
Ferreira do 

Alentejo 
Peroguarda Alfundão 

Nº Explorações com SAU 403 30 70 

Nº Explorações com efectivo Pecuário 290 21 51 

% do Nº Explorações com SAU  72% 70% 73% 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

O Quadro 5.12.11 indica o número de explorações de acordo com o tipo de efectivo 

animal. 

Quadro 5.12-11 – Nº de Explorações com Efectivo Pecuário nas freguesias abrangidas 

Efectivo Animal Ferreira do Alentejo Peroguarda Alfundão 

Bovinos 16 1 4 

Bovinos - Vacas leiteiras 5 - - 

Bovinos - Outras vacas 9 1 2 

Suínos 15 2 - 

Suínos - Fêmeas reprodutoras 11 2 - 

Ovinos 70 7 20 

Ovinos - Fêmeas reprodutoras 70 7 20 

Caprinos 11 - 1 

Caprinos - Fêmeas reprodutoras 11 - 1 

Equídeos 5 1 3 

Aves 25 - - 

Aves - Frangos de carne 21 - - 

Aves - Galinhas poedeiras e reprodutoras 21 - - 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

O efectivo animal nas freguesias abrangidas (presentes no dia da passagem do 

entrevistador do INE) é de 205.015 animais. No entanto, e uma vez que não existe 

nenhum aviário na área de influência directa do projecto, retiramos desta análise as 

aves. Os 39 823 animais que compõem o efectivo pecuário relevante para a área 

de estudo é composto tal como se apresenta no Quadro 5.12.12: 
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Quadro 5.12-12 – Efectivo Pecuário (nº animais) nas freguesias abrangidas 

Efectivo Animal 

Ferreira 

do 

Alentejo 

Peroguarda Alfundão 

Bovinos 2507 ... 334 

Bovinos - Vacas leiteiras 1120 - - 

Bovinos - Outras vacas 323 ... ... 

Suínos 3995 ... - 

Suínos - Fêmeas reprodutoras 768 ... - 

Ovinos 9843 2269 4633 

Ovinos - Fêmeas reprodutoras 7245 2122 3902 

Caprinos 383 - ... 

Caprinos - Fêmeas reprodutoras 321 - ... 

Equídeos 10 ... 48 

Total 26515 4391 8917 

Nomenclatura: “s/s” – sem significado; “-“ – sem registos 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

Destaca-se a ovinicultura, seguida da suinicultura e da bovinicultura com 

representatividades semelhantes, conforme se pode verificar na Figura 5.12.3. 

 

Figura 5.12.3– Composição do Efectivo Animal 

No Monte Novo da Horta, freguesia de Ferreira do Alentejo, margem direita do 

ribeiro da Capela, zona norte da área a beneficiar, verifica-se a exploração de 

vacas leiteiras, estabuladas, em regime intensivo, com recurso à silagem, conforme 

documentam as fotografias seguintes: 
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Fotografia 5.12.1 – Exploração de vacas leiteiras; Silo-trincheira e silo de superfície 

5.12.4. ESTRUTURAS AGRÁRIAS 

Relativamente à estrutura fundiária, ocorrem nos blocos de rega a pequena, média 

e grande propriedade, sendo que a pequena propriedade ocorre sobretudo nos 

Sub-blocos de Ferreira-Oeste e Figueirinha. 

EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

De acordo com dados apurados do RGA 99, e para o universo das freguesias 

abrangidas, verifica-se a existência de 516 explorações que ocupam uma área total 

de 28 854 ha de superfície. A freguesia de Ferreira do Alentejo detém o maior 

número de explorações (408), com uma dimensão média de 52 ha, semelhante à 

das explorações de Alfundão (Quadro 5.12.13). 

Na freguesia de Peroguarda verificam-se explorações de maior dimensão, com uma 

média superior a 100 ha. 

Quadro 5.12-13 – Dimensão Média das Explorações Agrícolas 

 

Freguesia 

 

Nº Explorações 

 

Superfície 

(ha) 

Superfície Média 

por Exploração 

Ferreira do Alentejo 408 21281 52 

Peroguarda 31 3700 119 

Alfundão 77 3873 50 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 
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O número de Blocos com SAU10 por exploração é de 4,4 para as freguesias de 

Ferreira do Alentejo e Peroguarda, e de 2,7 para a de Alfundão. 

FORMAS DE EXPLORAÇÃO 

As formas de exploração da terra referem-se à relação existente entre os 

proprietários das superfícies da exploração e o produtor que tem delas o usufruto, e 

poderá reflectir uma maior ou menor predisposição do empresário agrícola para o 

investimento na exploração em infra-estruturas fixas de rega e drenagem. 

O Quadro 5.12.14 refere o número de explorações e superfície nas freguesias 

abrangidas exploradas por conta própria, arrendamento (fixo, de campanha ou de 

parceria) e outras formas. 

Quadro 5.12-14 – Formas de Exploração da SAU 

 

 

Ferreira do Alentejo 

 

 

Peroguarda 

 

 

Alfundão 

 

Superfície agrícola 

utilizada (SAU) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

Nº de 

Explor. 

Valor 

(ha) 

 - Por conta própria 357 16134 28 3339 60 2059 

 - Arrendamento 117 3471 10 219 18 1318 

 - Outras formas 23 723 1 ... 3 52 

Fonte: Recenseamento Geral de Agricultura, 1999 

As explorações agrícolas exploradas por conta própria representam entre 70% a 

75%, e correspondem a perto de 80% da SAU na freguesia de Ferreira do Alentejo, 

94% na de Peroguarda e 60% (valor mais baixo) para a do Alfundão. 

5.12.5. TECNOLOGIAS DE REGA E ORIGENS DE ÁGUA 

Da visita de campo efectuada verificou-se a presença de diversos tipos de infra-

estruturas associadas ao regadio privado: 

� charcas, açudes, reservatórios e furos de dimensões diversas de 

armazenamento e origem de água (Figura 5.12.4); 

� sistemas de rega localizada na vinha e olivais, principalmente nas plantações 

novas; 

� sistemas de rega por aspersão, como sejam os “pivots” e canhões auto 

motores. 

                                                

10 “Parte das terras da exploração inteiramente rodeada de terras, água, etc., não pertencentes à exploração.” – Metaconceitos, INE 2006 
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. 

Origens de Água

poços; 40%

albufeiras; 2%

nascentes; 3%

furos; 54%

charcas; 1%

 

Figura 5.12.4– Origens de Água (Regadio Privado) na Área Dominada pelo Bloco de Rega 

(Alternativa 1 e Alternativa 2) 

De referir a elevada representatividade de furos e poços (94%) em contraste com 

as restantes origens de água.  

Como albufeiras particulares, resultado da construção de açudes destacam-se as 

seguintes: 

� Barranco de João de Moura (Monte do Pombal); 

� Ribeiro da Capela (Monte da Capela), com dois açudes numa extensão de 

cerca de 1 km, sendo que o açude de montante possui um espelho de água 

de maiores dimensões; 

� Barranco do Azinhal (Herdade do Pinheiro) 

As fotografias seguintes ilustram algumas das infra-estruturas de regadio privado 

encontradas na área beneficiada pelo Projecto. 
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Rega Localizada 

Rega Aspersão 

Origens de Água 

Filtros Instalação 

“Pivot” Canhão auto-motor 

Açude Reservatório 
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5.13. QUALIDADE DO AR 

A caracterização da qualidade do ar na área em que se insere o Projecto em 

avaliação foi efectuada tendo em conta os dados medidos nas campanhas 

preliminares de caracterização da qualidade do ar efectuadas pelo Instituto do 

Ambiente (IA), as emissões atmosféricas constantes do inventário CORINAIR90 e a 

identificação de fontes emissoras de poluentes atmosféricos durante as visitas 

efectuadas ao local. 

Embora exista actualmente uma estação de monitorização instalada no concelho do 

Alandroal (Estação de Terena), a funcionar desde Fevereiro de 2005, com a qual se 

pretende caracterizar em termos médios a qualidade do ar na região do Alentejo 

interior, os dados medidos ainda não estão disponíveis. 

No que respeita à qualidade do ar medida durante as campanhas de medição 

realizadas pelo IA, os valores encontrados para o dióxido de enxofre (SO2) e para o 

dióxido de azoto (NO2) são significativamente inferiores aos valores limite 

estabelecidos na legislação sobre qualidade do ar, atingindo como valores máximos 

os 5,5 µg/m3 e os 6,7 µg/m3, respectivamente.  

No caso das partículas com diâmetro equivalente inferior a 10 µm, os valores 

medidos situam-se geralmente entre o limiar superior de avaliação (20 µg/m3 em 

termos diários e 10 µg/m3 em termos anuais) e o valor limite previsto na legislação 

em vigor (50 µg/m3 em termos diários e 40 µg/m3 em termos anuais). 

Em termos das emissões de poluentes atmosféricos inventariadas (CORINAIR90), 

verifica-se que o concelho de Ferreira do Alentejo se insere na NUT III – Baixo 

Alentejo, à qual correspondem emissões importantes de compostos orgânicos 

voláteis e metano, que se associam predominantemente às actividades agrícolas e 

agropecuárias. Contrariamente as emissões de dióxido de enxofre e óxidos de 

azoto são baixas em resultado do reduzido tráfego rodoviário e da fraca 

industrialização que se regista nesta zona.  

Na visita efectuada ao local foi possível identificar como principais fontes emissoras 

de SO2 e NOX a rede viária existente na envolvente a Ferreira do Alentejo, 

enquanto que as actividades agrícolas serão responsáveis pela emissão de 

compostos orgânicos voláteis e metano. 

Tendo em conta os elementos reunidos para a caracterização do ambiente 

atmosférico da região, pode concluir-se que a área em estudo apresenta uma boa 

qualidade do ar. 
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5.14. AMBIENTE SONORO 

5.14.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A legislação em vigor em matéria de ruído ambiente está consubstanciada no 

Regime Legal sobre Poluição Sonora, também designado por Regulamento Geral 

do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 292/200011, de 14 de Novembro, em 

vigor desde 15 de Maio de 2001, e que contempla um conjunto de normas para a 

prevenção e combate à poluição sonora. 

O Decreto-Lei nº 292/2000 (Artigo 2º) estabelece a delimitação de zonas 

diferenciadas, tais como: 

� Zonas sensíveis – “áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial 

vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como 

para escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos 

colectivos prioritariamente utilizados pelas populações como locais de 

recolhimento, existentes ou a instalar”. 

� Zonas mistas – “as zonas existentes ou previstas em instrumentos de 

planeamento territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras 

utilizações, para além das referidas na definição de zonas sensíveis, 

nomeadamente a comércio e serviços”. 

O Artigo 4º do Decreto Lei nº 292/2000 estabelece algumas disposições no que 

respeita aos requisitos a cumprir em zonas sensíveis e em zonas mistas, em função 

do período de referência em causa (12), nomeadamente os valores máximos 

admissíveis do nível sonoro contínuo equivalente ponderado (LAeq), e que são os 

seguintes: 

- Zonas sensíveis: LAeq (diurno) 55 ≤ dB(A); LAeq (nocturno) 45  ≤ dB(A). 

- Zonas mistas:  LAeq (diurno) 65 ≤ dB(A); LAeq (nocturno) 55 ≤ dB(A). 

5.14.2. AMBIENTE ACÚSTICO 

O local em estudo é caracterizado por apresentar uma ocupação essencialmente 

agrícola em que as principais fontes de ruído resultam fundamentalmente da 

movimentação de maquinaria agrícola e do tráfego rodoviário das principais 

estradas existentes na área de estudo, em especial a EN 2, a EN 121 e o IP8. 

                                                

11 que veio revogar o Decreto-Lei nº 251/87 de 24 de Junho e as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nos 292/89 e 72/92, de 2 de Setembro e de 28 de 

Abril, respectivamente 

12 Período de referência: Diurno (7 às 22 horas); Nocturno (22 às 7 horas) 
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No que se refere à presença de receptores potencialmente afectados por ruído que 

venha a ser emitido em resultado das actividades de construção das infra-

estruturas afectas ao Projecto, na zona envolvente ao Projecto, há a registar a 

presença de uma escola primária na povoação de Alfundão e dos cemitérios 

existentes em Ferreira do Alentejo, Alfundão e Peroguarda. Apesar destas 

ocorrências poderem ser consideradas como receptores sensíveis, a sua 

proximidade face às vias rodoviária permitem considerar estes locais como zonas 

mistas do ponto de vista do ambiente sonoro. 

Tendo por objectivo a caracterização do ambiente sonoro da área em estudo foi 

realizada, uma campanha de medição dos níveis sonoros no local.  

O objectivo desta campanha foi o de registar os níveis sonoros de referência para a 

área de estudo. 

Neste contexto, foram seleccionados três pontos de medição cuja localização e 

níveis sonoros registados se apresentam no Quadro 5.14.1. 

O parâmetro utilizado para caracterizar o ruído ambiente foi o nível sonoro 

equivalente, ponderado A, (LAeq). As medições foram realizadas no dia 09 de Março 

de 2006 (dia com céu nublado e vento fraco) durante o período diurno, em 

intervalos de tempo considerados representativos dos níveis sonoros 

característicos dos locais seleccionados, tendo sido seguidas as recomendações da 

norma em vigor (NP-1730 "Acústica. Descrição e Medição do ruído ambiente"). 

A medição efectuada no ponto 1, situada junto ao cemitério de Peroguarda, foi a 

que registou um LAeq relativamente elevado, resultante do tráfego rodoviário que 

circulava na EN 387, embora inferior ao limite estabelecido para zonas sensíveis 

durante o período diurno. 

Quadro 5.14-1 - Identificação dos pontos de medição, principais fontes sonoras e valores 

registados para LAeq 

Pontos de medição Fontes sonoras 
LAeq 

(dB(A)) 

1 – Cemitério de Peroguarda Tráfego rodoviário (EN 387) 53,8 

2 – Escola Primária (Alfundão) 
Actividades de construção; tráfego 

rodoviário  
53,3 

3 – Herdade do Pinheiro Natureza; tráfego rodoviário 42,4 

Tendo em conta que em qualquer dos pontos de medição considerados os valores 

obtidos foram inferiores aos limites estabelecidos para zonas sensíveis, pode 

considerar-se que a área abrangida pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom 

apresenta na generalidade uma boa qualidade acústica, associada por um lado ao 

tráfego rodoviário pouco intenso na região e por outro à fraca industrialização, o 

que conduz ao reduzido número de fontes de poluição sonora presentes. 
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66..  PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tendo em conta as características da área de implementação e a tipologia do 

Projecto dos Blocos de rega de Ferreira e Valbom, a análise da projecção da 

situação de referência na ausência do Projecto terá especial significado para os 

descritores geologia, hidrogeologia, solos, uso do solo, valores ecológicos, 

paisagem, sócio-economia e agrossistemas. 

A particular atenção dada neste capítulo a estes descritores prende-se com o facto 

de serem aqueles para os quais se perspectivam maiores alterações associadas à 

implementação do Projecto em estudo. 

Para descritores como o clima, recursos hídricos superficiais, ambiente sonoro e 

qualidade do ar, não se perspectivam alterações significativas face ao quadro 

actual, na eventualidade da não execução do Projecto.  

6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Na ausência da efectivação do Projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, 

prevê-se, no que respeita aos factores geológicos e geomorfológicos, a 

manutenção, em geral, da situação actual. Eventualmente poder-se-á alargar a 

frente de exploração da pedreira da Figueirinha, ou até mesmo a abertura de outras 

pedreiras designadamente na zona Este de Santa Luzia. 

6.3. HIDROGEOLOGIA 

Na caracterização da evolução da situação de referência na ausência do Projecto 

em estudo prevê-se um padrão semelhante ao actualmente existente, no que 

respeita aos factores hidrogeológicos.  

O agravamento ou a melhoria das condições hidrogeológicas actuais dependerá de 

diversos factores extrínsecos e intrínsecos. Os factores extrínsecos respeitam, 

fundamentalmente, à perda de produtividade aquífera, devido às situações 

climáticas extremas (secas) que parecem tornar-se mais frequentes, tendo como 

consequência a diminuição dos volumes de recarga. 

Os factores intrínsecos são os que dependem da utilização do solo e da utilização 

dos recursos subterrâneos dos aquíferos em presença.  
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Quanto a estes há que considerar os fenómenos de sobre-exploração 

(rebaixamento da superfície piezométrica abaixo da capacidade de reposição 

natural), que ocorrem devido à utilização para determinados usos, a qual 

posteriormente não é reposta naturalmente, e, finalmente, os fenómenos de 

degradação da qualidade da água devida à entrada de contaminantes (nitratos, 

pesticidas, hidrocarbonetos etc.). 

Desde há alguns anos que têm vindo a ser desenvolvidas actividades agrícolas de 

regadio, como componente importante da economia, com a consequente redução 

das áreas de sequeiro. 

O regadio tem sido promovido maioritariamente à custa da utilização de recursos 

subterrâneos (furos e poços) e, em menor escala, da utilização de águas 

superficiais (barragens), sendo disso exemplo as herdades do Pinheiro, da Capela 

e de S. Vicente. 

A área actualmente irrigada representa cerca de 20% da área dos Blocos de Rega 

de Ferreira e Valbom, o que se aproxima da área limite que pode ser irrigada a 

partir de águas subterrâneas.  

Nestas condições, crê-se que a não implementação do Projecto implicará a 

contenção da expansão das áreas de regadio, pelo menos limitando ao que se 

verifica actualmente, a aplicação de fertilizantes e fitofármacos. 

No entanto admite-se que se poderia vir a registar alguma redução na aplicação de 

fertilizantes e fitofármacos devido à progressiva implementação do Código de Boas 

Práticas Agrícolas de MADRP (1997).  

Para além disso, as áreas integradas na Zona Vulnerável de Beja teriam restrições 

legais no uso de fertilizantes.  

Assim, do ponto de vista da qualidade das águas subterrâneas a não efectivação 

do Projecto diminuiria o risco de contaminação destas por fontes difusas. 

6.4. SOLOS E USO DO SOLO 

6.4.1. ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

A evolução da situação de referência no que diz respeito aos solos depende 

essencialmente da intensidade da utilização agrícola a que estão sujeitos 

actualmente e da evolução que esses tipos de uso poderão sofrer no futuro, 

excluindo a decorrente da implementação do projecto de Alqueva que motiva o 

presente estudo. 
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De acordo com a ocupação actual do solo predominam na área de estudo os usos 

agrícolas correspondentes a culturas temporárias em sequeiro, seguidos de olivais, 

culturas anuais em associação com culturas perenes e vinhas. Em termos de área 

irrigável, esta corresponde a cerca de 20 % da área total dos blocos de rega em 

apreço.  

Como primeira apreciação é de destacar que as principais diferenças entre a 

situação de referência e a situação de implementação do Projecto deverão verificar-

se nas áreas que se encontram actualmente em sequeiro, portanto de acordo com 

o referido atrás, presumivelmente em cerca de 80 % ou menos da área total. A 

projecção a médio-longo prazo da situação de referência, a manter-se a tendência 

evolutiva dos últimos anos, deveria fazer diminuir este valor à medida que outras 

áreas fossem entrando em exploração de regadio.  

Para todas as áreas que actualmente já se encontram em regadio, ou viessem a 

ser convertidas para regadio, os impactes sobre o solo avaliados neste estudo 

serão igualmente aplicáveis a essas áreas. Nestes casos, o fornecimento de água a 

partir do Alqueva pode ser um factor positivo ou negativo dependendo da qualidade 

da água fornecida, por comparação com a água disponível em cada exploração.  

Assim, tendo em atenção os elementos apresentados na situação de referência 

considera-se que a utilização em maior escala de recursos hídricos subterrâneos 

como fonte de água para rega poderá aumentar o risco de salinidade dos solos, 

devido ao elevado teor de sais que apresentam, quando comparadas com águas 

superficiais, nomeadamente as de Alqueva. Contrariamente em termos de risco de 

sodização prevê-se que a utilização dos recursos hídricos subterrâneos para rega 

trará vantagens sobre as águas provenientes da barragem de Alqueva, tal como já 

foi explicitado na análise da situação de referência. 

No entanto, importa referir que a disponibilidade de utilização de recursos hídricos 

subterrâneos para rega é limitada o que condiciona a conversão dos sistemas 

culturais de sequeiro para regadio, caso não exista uma alternativa de 

disponibilização de água para rega.  
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Em relação às áreas que estão actualmente em sequeiro e assim iriam permanecer 

a médio-longo prazo, pode-se dizer que ficariam sujeitas a um leque mais restrito 

de impactes negativos sobre o solo. Com efeito, esses solos estariam muito menos 

sujeitos aos riscos de erosão pela rega (principalmente na rega por gravidade e de 

aspersão), salinização e sodização (excluindo eventuais situações confinadas de 

origem natural). Por outro lado, estariam igualmente sujeitos aos riscos de erosão 

pela chuva, de degradação da estrutura, de perda de matéria orgânica e de 

biodiversidade, conforme têm estado no passado, dependendo da intensidade dos 

tipos de uso do solo e das técnicas adoptadas.  

Relativamente a estes últimos tipos de degradação, a clivagem fundamental entre a 

ocorrência de níveis toleráveis ou excessivos de degradação não passa tanto pela 

clivagem sequeiro/regadio (embora alguns tipos de uso em regadio possam 

potenciar o risco desses processos de degradação) mas mais pelo tipo de técnicas 

adoptadas na exploração do solo, por exemplo, se são adoptadas mobilizações de 

conservação (mobilização nula ou mínima para reduzir a exposição directa do solo 

à chuva ou à água de rega), se são evitadas mobilizações em áreas com elevado 

declive, se é feito o controlo da drenagem do solo (permitindo um escoamento 

controlado através de uma rede de drenagem com um adequado revestimento das 

margens), etc.  

Pode-se concluir portanto que, do ponto de vista do solo, a manutenção das 

condições de referência (sequeiro) permitiria evitar os riscos de erosão pela rega, 

salinização e sodização em cerca de 80 % da área de estudo, uma vez que os 

restantes 20 % já estão actualmente convertidos em culturas de regadio, cuja rega 

é efectuada com recurso à utilização de águas subterrâneas. Contudo, a 

manutenção das condições de referência não evitaria, só por si, os riscos 

associados à perda de matéria orgânica, à degradação da estrutura do solo e à 

erosão pela chuva, uma vez que estas formas de degradação do solo estariam 

sempre dependentes do tipo de uso do solo e das práticas de maneio do solo 

adoptadas em cada caso. 

6.4.2. USO DO SOLO 

No que respeita ao uso do solo, a evolução da situação presente continuará no 
sentido do desenvolvimento e aperfeiçoamento das culturas e respectivas técnicas 
de cultivo, dada a boa aptidão dos solos. A agricultura continuará a ser no futuro 
uma forma predominante de uso do solo nesta região. 

O olival constitui uma das principais culturas presentes na área de estudo. Embora 
a expansão de áreas de olival não seja provável uma vez que já finalizou o 
programa de incentivos à sua plantação é possível que surja alguma reconversão 
de áreas de olival actualmente em sequeiro para regadio.  
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O investimento, já visível no presente em infra-estruturas de regadio nesta região, 
demonstra que é grande a aposta nesta actividade. Mesmo as zonas que 
actualmente se encontram menos produtivas, tenderão a acolher novas áreas de 
cultivo, face às boas condições dos recursos locais. No entanto, a rega actualmente 
praticada e a praticar no cenário sem a realização do Projecto em avaliação 
depende fundamentalmente da quantidade disponível de recursos hídricos 
subterrâneos, que previsivelmente já estarão a ser explorados quase na sua 
capacidade máxima, facto que condicionaria a reconversão das zonas de sequeiro 
em regadio no caso da ausência da implantação do Projecto. 

6.5. VALORES ECOLÓGICOS 

De modo a tentar projectar a evolução das comunidades biológicas da área em 

estudo na ausência do Projecto é necessário pressupor que a actividade humana 

se manterá em níveis semelhantes aos actuais, nomeadamente no que respeita às 

actividades agro-silvo-pastoris e que a densidade populacional não diminuirá devido 

a um êxodo significativo, resultando no abandono das práticas agrícolas correntes.  

A ser assim, as áreas delimitadas como sendo mais sensíveis apresentar-se-iam 

como altamente valorizadas em termos faunísticos, oferecendo condições 

favoráveis para a conservação da diversidade, particularmente as aves estepárias. 

De facto, e como já foi referido, estas áreas são consideradas actualmente como de 

grande aptidão para a conservação de espécies como a abetarda e o sisão. 

As espécies com maior valor conservacionista observadas na área de estudo são, 

na sua maioria, aves estepárias e a Linaria ricardoi características de habitats 

abertos, onde o cultivo de cereais alterna com áreas de pousio. Assim, estas áreas 

de cultivo extensivo de cereal serão as áreas prioritárias para a manutenção das 

referidas espécies. 

As restantes áreas, onde o uso do solo é mais intensivo (olivais, vinhas e 

plantações recentes), representam um papel secundário na conservação das 

espécies identificadas na área de estudo, em particular a avifauna. A intensificação 

das actividades agrícolas deverá ser, no entanto, o cenário mais provável. 

É importante realçar que o eco-turismo, e particularmente o bird-watching, poderão 

ser actividades em expansão nesta área. 

6.6. PAISAGEM 

Na ausência do Projecto, prevê-se que a evolução da paisagem seja limitada, 
preservando os seus atributos e valorizando as suas inúmeras potencialidades. 
Uma das tendências previsíveis será também a intensificação progressiva da 
actividade agrícola, com o aumento das áreas regadas, em detrimento do sequeiro. 
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Esta evolução far-se-á de forma mais lenta do que a prevista no âmbito do Projecto 
em estudo, e limitada pela disponibilidade de água em albufeiras e charcas, poços 
e furos. 

Sem as infra-estruturas de rega previstas neste Projecto, a paisagem manter-se-á 
com a mesma qualidade visual que actualmente encerra.  

6.7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Admitindo a não concretização do Projecto, é expectável que o modelo de 

organização territorial vigente se mantenha, assente numa matriz 

predominantemente rural, no qual despontam os principais aglomerados 

populacionais que compõem o sistema urbano concelhio, com particular destaque 

para a Vila de Ferreira do Alentejo e para os lugares sede de freguesia. 

Com a revisão do Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo não são 

expectáveis alterações significativas ao modelo de ordenamento territorial actual, 

mas apenas alguns acertos pontuais, nomeadamente, a nível dos perímetros 

urbanos. 

A concretização do IP8, a curto/médio prazo, de acordo com o traçado 

disponibilizado pelas Estradas de Portugal, constituirá uma melhoria significativa 

das acessibilidades regionais e da ligação do concelho de Ferreira do Alentejo aos 

principais centros urbanos da região e do país. Essa melhoria far-se-á sentir em 

termos de tempo e dos níveis de segurança rodoviária. 

6.8. SÓCIO-ECONOMIA 

Admitindo a não concretização do Projecto, é expectável que as tendências 

demográficas registadas no passado recente se mantenham no futuro, podendo 

inclusivamente sofrer um agravamento. Assim, espera-se que na área em estudo 

se assista a uma diminuição dos índices de fecundidade, ao aumento do 

envelhecimento das estruturas demográficas e à manutenção dos saldos 

migratórios actuais, pelo que se continuará a assistir à regressão do efectivo 

populacional. 

No que respeita à estrutura do povoamento, dever-se-á continuar a assistir ao 

êxodo das áreas mais rurais para os principais aglomerados urbanos do Concelho, 

designadamente para a Vila de Ferreira do Alentejo.  

Estas transformações territoriais estão intimamente relacionadas com a 

manutenção das debilidades existentes na base económica concelhia e regional, 

designadamente o reduzido investimento empresarial e a consequente carência de 
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postos de trabalho que permitam às populações fixarem-se e, inclusivamente, atrair 

população exterior ao Concelho. 
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A estrutura empresarial de Ferreira do Alentejo continuará a ser dominada pelo 

sector agrícola e pelo comércio por grosso e a retalho, sendo, no entanto, 

expectável um aumento da tercearização do mercado de trabalho através do 

aumento da importância relativa do emprego na construção civil, no turismo, no 

comércio e nos serviços de saúde e de acção social.. 

As taxas de desemprego tenderão a manter-se elevadas, fomentadas pela carência 

de oportunidades de emprego, afectando sobretudo os jovens, as mulheres e os 

indivíduos menos qualificados. 

Relativamente à economia agrária, será expectável a manutenção da tendência de 

decréscimo do número de explorações agrícolas em actividade e da população a 

laborar neste sector, como consequência da dificuldade de adaptação da 

agricultura alentejana à nova conjuntura decorrente da revisão da Política Agrícola 

Comum (PAC). 

É possível que se assista a uma regressão dos rendimentos familiares alicerçados 

em produtos agrícolas fortemente subsidiados como é o caso dos cereais, cujas 

ajudas são colocadas em questão no âmbito da Revisão da PAC. 

De referir ainda que os apoios dados pela União Europeia ao sector agrícola irão 

orientar-se fundamentalmente para a promoção da qualidade dos alimentos, para a 

preservação do ambiente e do bem estar animal, da paisagem e do património 

cultural, assim como a promoção de um maior equilíbrio e justiça social. Estas 

orientações irão influenciar necessariamente a actuação dos agricultores na área a 

beneficiar pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

Face à tendência registada no passado recente, é expectável que se registe na 

área em estudo uma evolução favorável no sentido dos actuais padrões da procura 

e de conquista de novos mercados, nomeadamente culturas de regadio, já com 

alguma tradição na área em estudo. Ainda que com pouco significado na área em 

estudo, a agricultura biológica e da protecção integrada apresenta um potencial de 

desenvolvimento significativo atendendo ao novo enquadramento da PAC. 

Continuarão a manter-se no futuro as mesmas questões que se colocam 

actualmente aos agricultores, nomeadamente que culturas produzir, como as 

produzir e como dominar os circuitos de comercialização. 

A nível das acessibilidades, espera-se que venha a ser melhorada a actual rede 

viária regional e consequentemente os níveis de acessibilidade da população na 

região com a concretização do Plano Rodoviário Nacional 2000, designadamente 

com a conclusão do IP8. 
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O quadro de qualidade de vida da população deverá manter-se, grosso modo, 

idêntico à situação actual, sendo, no entanto, expectável um aumento da oferta 

instalada de serviços de saúde e de acção social fundamentalmente associados ao 

crescente envelhecimento da população. 

6.9. AGOSSISTEMAS 

6.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O estudo da AgroGes/AgriCiência1 refere que “a maior parte dos sistemas de 

produção agro-florestal actualmente dominantes tenderão a reconverter-se em 

sistemas agro-ambientais socialmente sustentáveis, mantendo-se, apenas, como 

sistemas agro-comerciais economicamente competitivos os baseados nas culturas 

da vinha e do olival intensivo e em algumas culturas anuais e permanentes de 

regadio.” 

No âmbito da nova Reforma da PAC, de Junho de 2003, que implementa novas 

medidas sectoriais e horizontais, o mesmo estudo considerou os seguintes 

pressupostos na estimativa do futuro cenário de ocupação cultural sem EFMA: 

1. “manutenção das culturas permanentes actualmente existentes sujeitas a 

alguns ajustamentos técnicos (vinha e olival)”; 

2. “extensificação significativa dos sistemas de produção de sequeiro”; 

3. “ajustamento produtivo e tecnológico dos sistemas de produção de regadio 

actualmente existentes”; 

4. “aumento significativo das áreas ocupadas por prados e pastagens de sequeiro 

e por floresta.” 

Estes pressupostos foram enquadrados na realidade e dimensão da área 

beneficiada pelos Blocos de Rega, traçando-se cenários para a evolução dos 

sistemas de sequeiro, regadio e de produção animal, a desenvolver seguidamente. 

                                                

1 “Estudo de avaliação do impacte socio-económico da componente hidroagrícola do Alqueva-Relatório Final”, 2004 
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6.9.2. SISTEMAS DE PRODUÇÃO VEGETAL 

CULTURAS TEMPORÁRIAS 

Deste modo, considerando o actual i) cenário de ocupação cultural do solo, ii) o 

sistema de ajudas em vigor, e iii) os sistemas de produção que ocorrem 

actualmente, subsistirão sem Projecto são os seguintes: 

a. os Sistemas Arvenses de Sequeiro, com ocorrência do trigo e outros cereais 

para grão, leguminosas secas, oleaginosas (girassol e linho) e colza. (Grupo I, 

Medida 10 das Ajudas AgroAmbientais); 

b. os Sistemas Forrageiros Extensivos, com pastagens naturais ou prados 

semeados, em regime de sequeiro com duração superior a 5 anos, e utilizados 

em pastoreio directo. (Grupo I, Medida 18 das Ajudas AgroAmbientais); 

c. as Culturas Forrageiras de Outono/Inverno precedendo culturas arvenses 

de Primavera/Verão (Grupo I, Medida 19 das Ajudas AgroAmbientais, Cultura 

Complementar); 

O referido anteriormente corresponde a uma extensificação significativa dos 

sistemas de sequeiro existentes, bem como à conservação e permanência das 

áreas ocupadas por prados e pastagens de sequeiro que correspondem 

actualmente a cerca de 31% da SAU na freguesia de Pedrogão, 27% na de 

Alfundão e 12% em Ferreira do Alentejo, conforme referido na caracterização da 

situação de referência. 

As ajudas específicas para as culturas energéticas2 poderão implicar um aumento 

das áreas regadas de oleaginosas (girassol, colza ou a soja), amiláceas (trigo, 

milho, a batata, etc.), entre outras. Na ausência do Projecto, e na incerteza da 

disponibilidade de recursos hídricos, serão praticadas as culturas menos exigentes 

em água. 

O regime de apoio às culturas energéticas possibilita ainda a produção de culturas 

industriais em terras retiradas da produção, o designado Pousio não Alimentar, pelo 

que a área de pousio na área de estudo poderá diminuir. 

Relativamente à produtividade dos sistemas de produção, prevê-se para o período 

2003-2015, um aumento de (Fonte: AgroGes/AgriCiência3): 

� 1,5% para o grupo de culturas arvenses que tanto podem ser realizadas em 
regadio como em sequeiro; e 

                                                

2 «culturas energéticas» são culturas destinadas à produção de produtos energéticos, nomeadamente, biocombustíveis, energia eléctrica e térmica 
produzida a partir de biomassa 

3 “Estudo de avaliação do impacte socio-económico da componente hidroagrícola do Alqueva-Relatório Final”, 2004 
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� 2,5% para o grupo das culturas arvenses, industriais e permanentes que 
apenas se realizam em regadio. 

CULTURAS PERMANENTES 

Conforme referido anteriormente, neste grupo esperam-se ajustamentos técnicos 

nos sistemas produtivos da vinha e olival. 

Olival 

Findo o programa de “Plantação de 30 000 ha de Olival”, que ocorrerá em Outubro 

de 2006, verificar-se-á um abrandamento no crescimento das áreas ocupadas por 

esta cultura. De referir que este programa beneficia a implementação de novos 

olivais e a intensificação de existentes através da reconversão de sequeiro para 

regadio, de acordo com a regras da olivicultura moderna. 

Haverá lugar para a conservação do Olival Tradicional, abrangido pelo Grupo III, 

Medida 34 das Ajudas AgroAmbientais, que prevê ajudas para a manutenção de 

pomares de oliveiras implantados há mais de 25 anos e com uma densidade 

superior a 60 árvores/ha. 

Vinha 

Relativamente à cultura da vinha importa distinguir as vertentes de produção de uva 

para vinho da de uva para mesa.  

A primeira está sujeita a condicionalismos políticos específicos relacionada com 

direitos de plantação. De referir ainda que as recentes directrizes da CE no sentido 

de limitar os excedentes de vinho existentes na União, prevêem medidas como o 

arranque de vinhas ou a interdição de plantação de novas. Uma vez que o vinho 

produzido na região é de qualidade, prevâ-se a manutenção da actual área de 

vinha dedicada ao sector vinícola. 

A área ocupada com produção de uva de mesa tem margem para crescimento uma 

vez que é considerada uma cultura estratégica, com garantia de escoamento no 

mercado interno e externo. No entanto, esse crescimento será sempre limitado pela 

maior ou menor disponibilidade de recursos hídricos existentes, apesar de ser uma 

cultura de baixo consumo (< 1500m3/ha). O Projecto insere-se numa região com 

potencial para a produção de variedades semi-temporãs. 

Do ponto de vista tecnológico e produtivo, os sistemas de regadio privados 

existentes serão alvo de ajustamentos positivos, à semelhança do que se verifica 

nos olivais, e que passam pela introdução de novas tecnologias de rega que 

conduzem a uma melhoria e eficiência no uso da água.  

6.9.3. SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL 
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Conforme já foi referido 70% das explorações com SAU nas freguesias abrangidas 

pelo Projecto têm efectivo pecuário. Nestas, a ovinicultura assume uma maior 

expressão (cerca de 75%), e a bovinicultura e a suinicultura apresentam valores 

similares com 11% e 12%, respectivamente. 

A manutenção das pastagens existentes e as ajudas ao sector através de medidas 

agro-ambientais (Grupo V, Medida 51, Manutenção de Raças Autóctones) poderão 

contribuir para a manutenção deste sector. No âmbito desta ajuda poderão ser 

beneficiadas as explorações em regime extensivo de raças ameaçadas, como 

sejam a raça Mertolenga e Alentejana no caso dos bovinos, e a raça merina preta e 

campaniça nos ovinos. 

O aumento do efectivo animal estará associado ao crescimento das áreas 

ocupadas com culturas forrageiras e pastagens (sequeiro ou regadio), que implica 

uma maior disponibilidade de alimento. 
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77..  AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos potenciais 

impactes ambientais gerados pela concretização do Projecto, com base nas suas 

características, quer para a fase de construção, quer na fase de exploração, e nas 

do local de implantação do mesmo. 

Os descritores ambientais considerados na avaliação de impactes são os mesmos 

que os que foram abordados na caracterização da situação de referência. 

O grau de aprofundamento da análise e a área geográfica considerada para efeitos 

de avaliação dos impactes foi ajustada às componentes do meio biofísico, 

ecológico, socio-económico e cultural em análise, tendo em consideração a 

importância que os mesmos assumem face à especificidade das diferentes 

componentes do Projecto. 

A avaliação dos impactes foi efectuada de um modo qualitativo e, sempre que 

possível, procedeu-se à sua quantificação, tendo-se indicado e descrito os métodos 

de previsão utilizados para a avaliação, quando aplicável, bem como a indicação 

dos critérios para a apreciação da sua significância. 

Neste sentido, foram considerados para a caracterização dos impactes na fase de 

construção e exploração, os seguintes critérios: 

Sentido do impacte. De acordo com este critério, os impactes foram classificados 

como positivos ou negativos, dependendo da ausência ou do carácter benéfico ou 

prejudicial da acção do Projecto. 

Carácter do Impacte. De acordo com este critério, os impactes foram classificados 

como directos ou indirectos, consoante se tratem de impactes directamente 

induzidos por actividades ligadas às fases de construção e exploração do Projecto 

ou por processos induzidos pelas actividades do Projecto. 

Ocorrência. De acordo com este critério, os impactes foram classificados como 

certos, prováveis ou incertos em função da natureza das acções que os provocam e 

do conhecimento que se tem das práticas habitualmente adoptadas na execução 

das actividades previstas no Projecto. 
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Duração - quanto à duração, os impactes foram considerados: 

� Temporários, no caso de se verificarem apenas durante um determinado período 
da fase a que respeitam.  

� Intermitentes, com ocorrência relativamente regular, por vezes previsível, na fase 
a que respeitam.  

� Ocasionais, com ocorrência esporádica, não previsível, na fase a que respeitam. 

� Permanentes, no caso de se prologarem por toda a fase a que respeitam.  
 

Reversibilidade. De acordo com este critério, os impactes foram classificados 

como reversíveis ou irreversíveis. Consideram-se reversíveis os impactes que 

passam a ser nulos na fase subsequente àquela a que se referem. 

Magnitude. A magnitude constitui uma medida da gravidade consequências das 

acções de Projecto, classificando-se a mesma como reduzida, moderada ou 

elevada. A magnitude pretende distinguir, por exemplo, situações de destruição ou 

apenas afectação de vegetação, elementos patrimoniais, etc. 

Abrangência. A abrangência constitui uma medida do “universo” sobre o qual se 

fazem sentir os impactes, quer em termos geográficos (avaliada por exemplo, pela 

área afectada), social (avaliada por exemplo, pela dimensão da população 

afectada), biofísico (avaliado, por exemplo, pela extensão dos elementos biofísicos 

afectados), classificando-se a mesma como reduzida, moderada ou elevada. 

Significância. A significância resulta da integração das várias características do 

impacte e traduz a importância relativa deste referida à área de intervenção de cada 

descritor. A classificação inclui a gradação de muito pouco significativo, pouco 

significativo, moderadamente significativo, significativo e muito significativo, 

permitindo comparar os diversos impactes considerados. 

Sem prejuízo de se detalharem as características de cada impacte, quando se 

afigurar relevante, por uma questão de facilidade de exposição e leitura do texto 

que se segue, procedeu-se à classificação dos impactes, fundamentalmente, em 

função do seu sentido e significado. 

A identificação dos impactes associados ao Projecto em avaliação sustentou a 

definição de medidas passíveis de serem implementadas nas diferentes fases do 

de desenvolvimento do Projecto, destinadas a minimizar os impactes negativos ou 

a potenciar os impactes positivos. A descrição das medidas de minimização 

aplicáveis é apresentada no Capítulo 8. 
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7.2. CLIMA 

7.2.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção não se prevê a ocorrência de impactes com significado 

sobre o clima da área de influência do Projecto, podendo verificar-se apenas uma 

ligeira alteração das condições microclimáticas junto ao solo, decorrentes de 

algumas acções associadas a esta fase, tal como a desmatação de algumas áreas 

e a abertura de valas para implantação das condutas associadas á rede de rega 

proposta, não havendo distinções entre as alternativas de Projecto a consideradas. 

7.2.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes climáticos na fase de exploração serão mais significativos 

comparativamente à fase de construção em virtude das transformações que se irão 

registar no sistema agrícola da região com a passagem de áreas de sequeiro para 

regadio. Estes impactes serão semelhantes para as duas alternativas de Projecto 

consideradas. 

Os principais efeitos sobre o microclima local que se apresentam como mais 

significativos na fase de exploração do Projecto são os seguintes: 

� Aumento da Evaporação Real na área irrigada. A irrigação da área de solo 

agrícola afecta aos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom terá como 

consequência um eventual aumento da evaporação, podendo atingir a nível 

local valores superiores aos da evapotranspiração potencial (ETP). Este efeito 

resulta da perturbação provocada pelo processo de irrigação nas massas de ar 

quente e seco que caracterizam a região. A passagem de massas de ar com 

estas características sobre uma superfície húmida pode originar processos 

anómalos de elevada evaporação.  

� Possível redução da temperatura junto ao solo no período estival. É 

expectável uma diminuição na temperatura média junto ao solo, nos meses de 

Verão, na área irrigada e de um aumento da humidade da camada limite 

atmosférica a jusante das áreas de maior evaporação.  

As transformações que irão ocorrer na área de intervenção, designadamente o 

aumento das áreas de regadio terão, também, efeitos no domínio 

agrometeorológico. O aumento das disponibilidades hídricas terá como reflexo um 

aumento da evapotranspiração, que, por sua vez conduzirá à diminuição da energia 

disponível para o aquecimento do ar. Serão, igualmente, esperadas alterações no 

albedo, com implicações ao nível do balanço energético da superfície terrestre e da 

baixa atmosfera. O somatório destas alterações sortirá influência no ritmo do 

desenvolvimento vegetativo. 
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Em conclusão, os impactes esperados serão positivos e permanentes, embora 

pouco significativos, com maior expressão sobre a produtividade agrícola e, 

marginalmente, no conforto climático. 

Estes impactes serão muito pouco significativos uma vez a área agrícola afecta a 

estes blocos de rega, apresenta já uma percentagem considerável de culturas de 

regadio, face às práticas de cultura de sequeiro. 

7.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

7.3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A implantação das estruturas dos estaleiros de apoio às obras de construção das 

infra-estruturas implica na maioria dos casos acções primárias de desmatação e a 

consequente execução de terraplanagens. Estas acções provocam a compactação 

directa dos terrenos. Para além disso, desenrolam-se não só no local de instalação 

dos estaleiros, mas também numa faixa envolvente dos mesmos. Esta acção 

permite assegurar espaços livres de modo a que possam ser montados todos os 

equipamentos de apoio, fundamentais para a efectivação das obras de construção 

das infra-estruturas associadas ao Projecto, sendo as interferências semelhantes 

para as duas alternativas em análise. 

Esta intervenção, para além de provocar alterações na morfologia dos terrenos, vai 

induzir um aumento dos fenómenos erosivos, dado que a compactação dos 

terrenos se reflecte na modificação da estrutura e das condições naturais de 

drenagem, e consequentemente na potenciação da erosão hídrica. A implantação 

de estaleiros deve ser evitada nas vertentes mais declivosas, as quais favorecem a 

escorrência superficial, a instabilidade de taludes e o transporte de carga sólida 

para as linhas de água. 

Admitindo que as rochas de natureza metamórfica (Zona Sul-Portuguesa) têm 

maior susceptibilidade à erosão do que as rochas da Bacia do Sado (zona esta 

geralmente bastante aplanada constituída por meios porosos e permeáveis), e as 

rocha ígneas da Zona de Ossa-Morena (CIB + COBA) onde a alteração dos 

maciços rochosos origina solos que favorecem a infiltração no início das primeiras 

chuvas), espera-se que os impactes negativos associados à implantação dos 

estaleiros tenham uma expressão relativamente baixa, podendo tomar-se como 

impactes negativos, pouco significativos e de baixa magnitude, bastante localizados 

e de carácter temporário uma vez que dependem da duração da actividade do 

estaleiro. 

Estes impactes podem ser considerados reversíveis após o desmantelamento e 

remoção dos estaleiros, com o restabelecimento das condições naturais do terreno.  
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De igual modo, a circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada ao 

transporte de terras, materiais e equipamentos, conduzirá também à compactação 

dos terrenos. Esta acção afecta não só a zona do estaleiro, mas também todos os 

caminhos percorridos para aceder aos locais de obra. 

Os melhores locais para edificação do estaleiro, do ponto de vista dos impactes 

gerados pela circulação de maquinaria e veículos associados, serão aqueles que 

tenham acesso directo a estradas pavimentadas já existentes.  

Os impactes relativos à circulação de maquinaria e veículos podem ser 

considerados como negativos, pouco significativos, de baixa magnitude, bastante 

localizados e temporários uma vez que dependem da duração da actividade da 

obra.  

No caso da solução correspondente à Alternativa 1 há necessidade de circulação 

de maquinaria e veículos numa extensão maior uma vez que a esta solução 

corresponde uma maior área a ser intervencionada. 

No caso da Alternativa 2 a extensão da intervenção é menor implicando uma menor 

circulação de maquinaria e veículos, nomeadamente nos Sub-blocos de rega de 

Valbom e Ferreira Oeste, dado que haverá menos área a ser sujeita aos fenómenos 

de compactação e destruturação.  

Está prevista uma série de beneficiações nas vias de acesso associadas aos 

Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. A solução proposta assenta essencialmente 

na reabilitação de caminhos já existentes e que atravessam as manchas de 

pequena propriedade, deixando aos agricultores a definição dos restantes 

caminhos nestas mesmas manchas, tal como acontece actualmente. 

A beneficiação das vias de acesso existentes irá traduzir-se na realização de 

escavações e aterros, originando modificações de ordem geomorfológica no 

terreno. Para além disso impõe um aumento do grau de compactação do solo e no 

caso dos acessos de categoria I e II, será promovida a impermeabilização do solo 

ao longo do traçado por elas abrangido (pavimento betuminoso).  

As obras de beneficiação de acessos, bem como a utilização intensiva das vias 

preexistentes por veículos pesados (camiões, tractores, máquinas agrícolas etc.) 

poderão desencadear situações de instabilidade das vertentes mais inclinadas 

devido, quer à descompressão súbita do maciço rochoso, quer da vibração gerada 

pelas próprias máquinas.  

A possibilidade de ocorrência de fenómenos de instabilidade nos taludes poderá 

corresponder a um risco geológico de elevada perigosidade para a circulação de 

veículos das obras.  
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Os impactes associados à beneficiação das vias de acesso relativamente à 

compactação e impermeabilização dos terrenos são avaliados como negativos, 

directos, certos, imediatos, localizados, de baixa magnitude, pouco significativos 

mas irreversíveis. Por sua vez a alteração morfológica daí decorrente 

corresponderá a um impacte pouco significativo a significativo e de magnitude baixa 

a média e localizado exclusivamente à faixa de terrenos movimentados 

Genericamente a beneficiação e abertura de vias de acesso pode gerar impactes 

considerados como negativos, pouco significativos, de magnitude baixa, localizados 

e permanentes. São também impactes directos e certos.  

Da comparação entre as duas alternativas de Projecto em análise resulta que para 

a Alternativa 1 os impactes previstos terão residualmente maior incidência face à 

Alternativa 2 uma vez que na primeira a extensão total dos acessos a reabilitar é 

ligeiramente superior. 

No que respeita à construção da estação elevatória proposta, a plataforma que lhe 

estará associada ocupará uma área de cerca de 3000 m2. 

Os impactes resultantes da construção da estação elevatória encontram-se ligados 

à modificação da morfologia do terreno, uma vez que é necessário realizar 

escavações para as fundações do edifício e dos maciços de apoio das bombas. 

Tratam-se de obras pontuais, cujos impactes gerados são negativos, embora pouco 

significativos e de baixa magnitude, directos, certos, permanentes e de âmbito local 

(devido à reduzida área abrangida). 

Esta área será sujeita a desmatação, decapagem e movimento de terras com a 

consequente alteração morfológica dos terrenos e potenciação dos fenómenos 

erosivos. Assim atendendo a dimensão da mesma, pode determinar impactes 

negativos pouco significativos e de magnitude baixa, directos, certos, de duração 

permanente (enquanto o edifício existir) e bastante localizados. 

A construção da rede de condutas, hidrantes e bocas de rega da rede secundária 

de rega encontram-se associados à modificação da morfologia, devido às 

escavações necessárias para as fundações das condutas. Se estas obras forem 

executadas em tempo pluvioso, nomeadamente a fase exclusivamente de 

escavação, agrava-se a possibilidade de risco de erosão, e entulhamento argiloso 

das linhas de água adjacentes. Atendendo ao facto destas obras serem pontuais, 

os impactes por elas gerados são negativos, embora pouco significativos de baixa 

magnitude, certos, directos, temporários, reversíveis e de âmbito local.  

Neste caso considera-se que a Alternativa 1 terá associada uma maior magnitude 

dos impactes uma vez que se apresenta mais extensa e a ela se associam um 

maior número de hidrantes e de bocas de rega. 
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As decisões quanto aos meios a adoptar para realizar as escavações (aterros, 

valas para a rede de rega, fundações etc.) irão depender necessariamente da 

qualidade do maciço a desmontar. Assim, julga-se necessário recorrer 

eventualmente a: 

� Meios mecânicos (escavadoras de lâmina e balde (frontais ou traseiras) e 

valadoras) – nos solos argilosos e residuais, nas rochas decompostas a muito 

alteradas, caracterizada por valores de velocidade das ondas sísmicas 

longitudinais, VL, inferiores a 1300 m/s. De acordo com as formações 

geológicas presentes nos blocos de rega, e atendendo às profundidades 

máximas de escavação previstas para as valas (≈1,5 m), atravessamentos de 

caminhos e linhas de água, praticamente toda a rede de rega pode ser 

implantada com relativa facilidade, uma vez que os solos argilosos (derivados 

de gabros, peridotitos, anfibolitos, granulitos e flasergabros e todas as litologias 

associadas à cobertura sedimentar da Bacia do Sado) permitem escavações 

com equipamentos de maior mobilidade e menor peso.  

� “Ripper” – no desmonte de rocha muito a medianamente alterada e fracturada, 

com valores de VL superiores a 1300 m/s e inferiores a 2300 m/s. Atendendo 

às formações geológicas presentes julga-se que este tipo de equipamentos 

poderá ser eventualmente necessário nas formações constituídas por basaltos 

e dibases e nas formações constituídas por arenitos, siltitos, pelitos e xistos da 

ZSP. 

� Explosivos ou martelo demolidor – no desmonte de rocha medianamente a 

pouco alterada e fracturada, com valores de VL superiores a 2300 m/s. Esta 

situação poderá ocorrer muito pontualmente e quase exclusivamente nas áreas 

onde afloram rochas ígneas e metamórficas. 

Ressalva-se que a escavabilidade dos solos e rochas não pode ser unicamente 

avaliada com base nos valores da velocidade de propagação das ondas sísmicas 

ou do conhecimento prévio do tipo de formações geológicas a atravessar. Devem 

ser de igual modo considerados outros factores tais como a atitude da 

fracturação/estratificação, a direcção do desmonte face à atitude dos planos de 

fraqueza da rocha, o espaçamento das fracturas e a resistência mecânica da rocha.  

Por isso apenas em fase de obra será possível decidir quanto aos meios mais 

adequados a utilizar nas escavações. 

Os materiais resultantes das escavações poderão ser posteriormente reutilizados 

nos troços em aterro caso a sua percentagem em argilas seja mais reduzida. 

Prevê-se que as zonas constituídas por gabros, peridotitos, anfibolitos, granulitos e 

flasergabros, os primeiros 2 a 3 metros de solo não tenham as propriedades 

indicadas para efeitos de aterro. Contudo o saibro que ocorre por baixo do solo 

extremamente argiloso, deve já servir para esses efeitos. As zonas constituídas por 
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solos argilosos da bacia do Sado podem igualmente ter o mesmo comportamento 

não adequado para aterros. 

Será necessário colocar as terras sobrantes das escavações num depósito e/ou 

vazadouro adequado e devidamente autorizado, localizado na envolvente do 

Projecto, que poderá ser a mancha de empréstimo a explorar para outras situações. 

Toda e qualquer escavação ou aterro contribui para a alteração morfológica do 

terreno. Para além disso há a eventualidade de destruir coberto vegetal (protector 

dos fenómenos erosivos) e propiciar a exposição dos substratos rochosos aos 

fenómenos de meteorização física e química. 

Na globalidade, consideram-se os impactes associados às escavações e aterros 

como negativos, pouco significativos, de magnitude baixa, temporários, prováveis, 

directos e de âmbito local. 

Na Alternativa 1 há necessidade de realizar mais escavações e aterros dado que é 

aquela alternativa que exibe maior extensão de adução correspondendo por isso a 

uma maior área a ser sujeita à alteração morfológica dos terrenos. 

7.3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração do Projecto não é expectável a ocorrência de impactes 

sobre a geomorfologia e geologia uma vez que não se prevê nesta fase do Projecto 

a execução de obras que envolvam a remoção ou alteração das formações 

existentes na área de intervenção do Projecto. 

7.3.3. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A desactivação de um bloco de rega é por si só um exercício de grande 

subjectividade quanto aos meios, às capacidades e às definições daquilo que será 

desactivado e do que poderá ser eventualmente reconvertido para outras 

utilizações. 

De qualquer modo procurou-se realizar a avaliação de impactes tendo em conta 

que todas as infra-estruturas dos blocos de rega seriam desactivadas ou abatidas. 

Admitindo o cenário da desactivação das infra-estruturas destes blocos de rega há 

que proceder à extracção da rede de rega, hidrantes e bocas de rega que estão 

enterrados no terreno. Esta será removida em toda a sua extensão numa vasta 

área de terrenos. Esta acção irá potenciar novamente as alterações da morfologia 

do terreno e avivar os fenómenos de erosão, uma vez que há escavações, 

movimentações de terra, desmatações e decapagens. De igual modo como no 

início do Projecto, na fase de desactivação há que proceder à instalação de 

estaleiros para os equipamentos de desmantelagem. 
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A efectivação do abate e remoção das infra-estruturas de rega resultam em 

impactes negativos, muito pouco significativos, de magnitude baixa, de duração 

temporária, directo, certos e localizados. 

Quanto à estação elevatória a sua remoção implica a demolição de toda a estrutura 

o que implica a escavação, movimento de entulhos e movimento de máquinas 

pesadas que podem provocar a compactação.  

No entanto dada a reduzida dimensão desta estrutura, os impactes resultantes da 

sua demolição serão negativos, muito pouco significativos e de magnitude baixa. 

7.4. HIDROGEOLOGIA 

7.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A implantação do(s) estaleiros e a criação de condições adequadas à execução das 

obras de construção das infra-estruturas implica a realização de acções primárias 

de desmatação e execução de terraplanagens destinadas à regularização dos 

terrenos.  

Estas intervenções provocam fenómenos de compactação que dificultam a 

infiltração natural da água, a qual é agravada pelo facto de se remover o coberto 

vegetal, com o qual está relacionada a presença de macroporos associados às 

raízes das plantas, as quais proporcionam vias para potenciar uma melhor 

infiltração.  

De igual modo a circulação de maquinaria e viaturas pesadas associada ao 

transporte de terras, materiais e equipamentos, conduzirá também à compactação 

dos terrenos. Esta acção afecta, não só a zona do(s) estaleiro(s), mas também 

todos os caminhos utilizados para aceder aos locais de obra, fomentando os 

fenómenos de compactação e modificando as condições de infiltração dos terrenos. 

Esta diminuição temporária da área do aquífero constitui um impacte negativo, 

directo, certo, temporário, de magnitude moderada, abrangência reduzida e 

significado muito reduzido. 

No que respeita aos aspectos qualitativos, a presença do estaleiro e a operação de 

maquinaria tem associada a possibilidade de derrame de óleos, combustíveis, 

produtos químicos etc., que podem contaminar os solos e as águas subterrâneas.  

Considerando que serão adoptadas boas práticas de gestão ambiental no(s) 

estaleiro(s) e frentes de obra, admite-se que os impactes associados ao potencial 

risco de contaminação do aquífero são muito pouco significativos. 

No que diz respeito à implantação das obras previstas no Projecto, tem-se que a 

beneficiação prevista para algumas das vias de acesso existentes (acessos de 
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categorias I e II) bem como a construção da estação elevatória traduzir-se-á na 

impermeabilização do solo ao longo do traçado abrangido pelas vias (pavimento 

betuminoso) e na impermeabilização da área a afectar à estação elevatória, 

reduzindo as capacidades de recarga do aquífero. 

Esta diminuição permanente da área de recarga do aquífero constitui um impacte 

negativo, directo, certo, de magnitude elevada, abrangência reduzida e significado 

muito reduzido atendendo a que a área a ocupar por esta componente do Projecto 

é muito reduzida e que a área de recarga do Sector Aquífero de Mira - Ferreira do 

Alentejo é extensa. 

A construção da rede de condutas, hidrantes e bocas da rede secundária de rega 

acarreta alterações na morfologia do terreno devido às escavações que será 

necessário executar para implantar as condutas. Após o recobrimento das valas a 

executar, proceder-se-á também à compactação da superfície do terreno ocupado 

com as infra-estruturas associadas à rede secundária de rega. Mais uma vez esta 

compactação afectará as condições de recarga do aquífero nas áreas afectadas o 

que se considera constituir um impacte muito pouco significativo. 

Embora pontualmente o nível freático possa situar-se acima da cota de implantação 

da rede secundária de condutas subterrâneas, esta situação não induzirá 

alterações ao normal regime de fluxo subterrâneo, uma vez que os níveis 

piezométricos são, em regra, inferiores à cota de base de implantação da rede e a 

rede de rega afectará uma área diminuta da espessura saturada. 

Assim, atendendo a que a área a ocupar por estas componentes do Projecto é 

muito reduzida e linear, este impacte apesar de negativo, directo e permanente é, 

de magnitude e âmbito reduzidos e muito pouco significativo. 

As alterações e modificações da rede de drenagem previstas no Projecto consistem 

na limpeza e reperfilamento das linhas de água já existentes. Do ponto de vista 

hidrogeológico, atendendo às características dos aquíferos que ocorrem nos Blocos 

de Rega, a rede de drenagem funciona como zona de descarga aquífera (nas 

zonas mais baixas) ou como zonas de recarga. 

Na fase de construção, as intervenções previstas na rede de drenagem não 

acarretam impactes a não ser os decorrentes da compactação dos solos durante a 

fase de limpeza e regularização com redução das condições de infiltração. Em fase 

de construção esta acção gera impactes negativos, directos, prováveis, 

temporários, que podem ser considerados, de magnitude e abrangência baixas e 

muito pouco significativos. 

Tendo em conta as intervenções previstas na fase de construção e a tipologia dos 

impactes identificados em termos de hidrogeologia pode concluir-se que a 

Alternativa 1 será a que provocará impactes de maior magnitude, embora 
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marginalmente, uma vez que a ela se associa uma maior extensão de intervenções, 

nomeadamente no que respeita à extensão das redes de condutas a instalar, ao 

número de hidrantes e bocas de rega previstos, e intervenções ao nível da rede de 

acessos e de drenagem. 

7.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Do ponto de vista hidrogeológico a fase de exploração do Projecto em estudo é 

mais geradora de impactes ambientais do que a fase de construção. 

Durante esta fase os impactes previsíveis incidirão sobre dois aspectos 

fundamentais da hidrogeologia, designadamente na componente hidráulica dos 

sistemas aquíferos que integram o Bloco de Rega e na respectiva qualidade da 

água subterrânea. 

IMPACTES NA COMPONENTE HIDRÁULICA 

Com a efectivação dos Blocos de Rega em estudo, o principal recurso hídrico a 

utilizar serão as águas superficiais, o que implicará a redução dos volumes a extrair 

nos aquíferos que ocorrem na área abrangida pelos Blocos de Rega. Deste modo, 

o regime hidráulico dos sistemas aquíferos funcionará sem grandes alterações, 

mudando apenas o tempo das ocorrências, ou seja os aquíferos atingirão mais 

rapidamente o equilíbrio em fase de deficit, uma vez que estão mais cheios e os 

excedentes demoram mais tempo a descarregar. Esta situação é a que mais se 

aproxima das condições pristinas correspondendo-lhe uma situação em que a 

superfície piezométrica estará sempre mais perto da superfície topográfica. 

Para este fenómeno contribuirão ainda as eventuais perdas ou roturas na rede de 

rega que dêem origem a gotejamentos ou fugas substanciais de água. Esta última 

situação é passível de ocorrer dado que a rede secundária é bastante extensa e 

que podem passar cargas por cima das condutas, podendo também as válvulas dos 

hidrantes e bocas de rega sofrer vazamentos. 

Para além dos aspectos já mencionados há ainda a referir como possíveis causas 

do aumento dos níveis piezométricos os excedentes de rega superficiais que 

descarregam nas linhas de água, as quais irão ser fonte de recarga directa para os 

aquíferos (na Primavera e Verão) e os caudais de rega, que atravessam 

directamente a matriz do solo alimentando a zona saturada. Estas condições de 

sobre-recarga induzem, o aumento dos níveis piezométricos à escala regional. 

Admite-se que com a implementação do Projecto venham a ser reactivadas antigas 

nascentes que nos últimos anos secaram. É provável que haja um aumento de 

zonas húmidas permanentes e não permanentes, nomeadamente nas zonas de 

descarga. 
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Assim, como os aquíferos da zona de estudo são muito superficiais, é bastante 

provável que na área dos Blocos de Rega em estudo os níveis piezométricos 

aumentem, situação esta que se verificará com mais intensidade nos períodos da 

Primavera e Verão (durante os regadios).  

Do ponto de vista puramente hidráulico tratar-se-á de um impacto positivo directo, 

provável, permanente, de magnitude moderada, de abrangência reduzida e, 

globalmente, pouco significativo. 

No entanto, é de referir que nalguns locais é possível registar-se excesso de água 

nos terrenos cultivados, facto este que é potenciado com os problemas de má 

drenagem superficial que desde sempre ocorreram na área em estudo. A subida da 

superfície piezométrica pode, nalguns locais, introduzir pressões negativas que 

podem levar à ascensão das condutas de rega. 

IMPACTES NA COMPONENTE QUALITATIVA 

Considerações iniciais 

Um dos principais factores de preocupação com a implementação dos Blocos de 

Rega de Ferreira e Valbom prende-se com a intensificação de aplicação de 

fertilizantes e de pesticidas a que se assiste com o objectivo de aumentar a 

produtividade das culturas e de combater as pragas e as doenças, quando ocorre a 

conversão de áreas de sequeiro para áreas de regadio. 

Para a avaliação do potencial da eventual contaminação das águas subterrâneas 

com a implementação dos Blocos de Rega do Ferreira e Valbom importa analisar 

um conjunto de factores que, não tendo relação directa com o Projecto, tem 

particular importância na avaliação de impactes sobre os recursos hídricos 

subterrâneos do SAGB, SAPPRIMZOM, SAPPRMZSP e SABS.  

Os principais factores com influência na qualidade da água subterrânea tendo em 

conta uma situação de exploração agrícola são os seguintes: o clima, o tipo de solo, 

o tipo de aquífero, as condições de fluxo, as condições de recarga, o tipo de 

contaminantes e, fundamentalmente o uso do solo, (modo de aplicação, tipo e 

quantidades de fertilizantes/pesticidas). 

O modo como um determinado poluente progride em profundidade depende, em 

grande parte, do grau e extensão dos factores climáticos, designadamente da 

precipitação (frequência e intensidade) e das condições de recarga. Os Blocos de 

Rega de Ferreira e Valbom inserem-se numa região quente e seca, com meses em 

que a pluviosidade é quase inexistente (Junho a Setembro). Os meses mais 

chuvosos ocorrem entre Dezembro a Março, sendo estes meses responsáveis por 

mais de metade da pluviosidade anual.  
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As características climáticas regionais favorecem, nos períodos de maior 

precipitação, a mobilização das substâncias poluentes nos solos quer em direcção 

às principais linhas de água, quer em profundidade até aos níveis freáticos. Por 

outro lado, na estação seca, as elevadas taxas de evapotranspiração desta região e 

a forma como se processa a fertilização dos terrenos agrícolas, favorecem o 

aparecimento de solos muito mineralizados em determinadas espécies químicas 

(nitratos). Com as primeiras chuvas, ou com a água de rega, essencialmente nos 

casos em que se utilizam métodos de rega menos conservadores da água, os 

contaminantes são lixiviados até ao meio hídrico subterrâneo.  

Embora os solos argilosos sejam bastante impermeáveis, alguns destes solos, em 

particular os “Barros Pretos”, desenvolvem fendas de retracção que proporcionam 

caminhos de percolação para as águas das primeiras chuvas arrastarem os 

contaminantes de origem agrícola para a zona saturada. Estas fendas 

proporcionam condições de arejamento que mobilizam os compostos azotados 

anteriormente mineralizados (via amónio) arrastados para as águas subterrâneas. 

O aumento provável das condições de recarga dos aquíferos induzirá a ocorrência 

de impactes negativos em termos de qualidade da água subterrânea já que 

conduzirá à diminuição da profundidade do nível piezométrico, aumentando a 

vulnerabilidade à contaminação, especialmente por fertilizantes e fitofármacos.  

Esta vulnerabilidade à contaminação resultará da redução da espessura da zona 

não saturada que os contaminantes têm de percorrer até atingir o aquífero, zona 

esta (zona vadosa) em que ocorrem os principais processos de desnitrificação 

(nitratos) e degradação química e biológica (pesticidas).  

Por outro lado, as águas mais superficiais oriundas dos excedentes de rega, 

provavelmente mais carregadas de contaminantes (fertilizantes, fitossanitários, etc.) 

nas áreas em que se pratica o regadio, podem descarregar nas linhas de água, e 

estas podem posteriormente vir a constituir recarga do aquífero.  

De um modo geral, as águas subterrâneas captadas e inventariadas neste estudo 

evidenciam já problemas de qualidade, fundamentalmente devido às concentrações 

elevadas do ião nitrato, as quais estão relacionadas com a agricultura praticada na 

área em estudo.  

A contaminação das águas subterrâneas por nitratos é particularmente notória na 

parte norte da área de incidência do Projecto (Zona do Pinheiro e Capela) 

verificando-se uma coincidência com as áreas agrícolas que aí estão localizadas 

(vinha, pomar e olival). 

Os dados físico-químicos históricos relativos ao SAGB (Duque, 2005) demonstram 

que nos anos 50 e 60 as concentrações e nitrato eram, em média, inferiores a 

10 mg/l, passando para 20 mg/l nos anos 70, e sendo inferiores a 70 mg/l nos anos 
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80. Este aumento gradual dos teores de nitratos relaciona-se com a maior 

disponibilidade na aplicação de fertilizantes azotados.  

Avalição de impactes 

Com a mudança das práticas culturais de sequeiro para regadio assistir-se-á ao 

aumento da lixiviação dos contaminantes quer os acumulados nos solos, bem como 

os aplicados em cada época cultural. Esta situação facilita a entrada dos 

contaminantes no aquífero, aumentando assim o risco de contaminação efectiva 

dos sistemas aquíferos. Esta situação adquire particular importância se houver uma 

inadequada gestão das dotações de rega, sobretudo nos casos em que é aplicada 

mais água do que as necessidades das culturas, conjuntamente com a aplicação 

excessiva de fertilizantes e fitofármacos.  

De acordo com os cenários culturais definidos para o Projecto, espera-se que o 

modo de rega predominante seja por recurso ao sistema de gota a gota e por 

aspersão, não sendo previsível que ocorram desperdícios de água devido ao facto 

de virem a ser aplicadas taxas que serão certamente  dissuasoras de tais práticas. 

Deste modo crê-se que será minimizada a formação de zonas de escorrência e de 

empoçamento, o que limita a concentração de determinados iões nos solos. 

Durante a fase de exploração dos Blocos de Rega as áreas de regadio irão 

aumentar gradualmente até ao limite do próprio Bloco. De igual modo irá aumentar 

o recurso a fertilizantes com o objectivo de aumentar a produtividade das culturas. 

A gestão incorrecta da fertilização, principalmente na aplicação, por vezes 

indiscriminada, sem critério e aconselhamento técnico apropriado, de produtos em 

quantidades muitas vezes superiores àquelas que as culturas realmente 

necessitam para o seu crescimento, determina a acumulação anual no solo de 

compostos, principalmente azotados (uns mineralizados outros não), que não são 

absorvidos pelas plantas. Esses compostos estão potencialmente disponíveis no 

solo para serem lavados pelas águas que se infiltram tanto da precipitação como do 

regadio. As características do fertilizante também podem determinar o seu potencial 

lixiviante.  

Existem alguns fertilizantes de acção retardada que são mais resistentes à 

lixiviação embora, por outro lado, haja o exemplo das ureias que apresentam uma 

mobilidade muito elevada. 

Deste modo a aplicação de fertilizantes fundamentalmente azotados, constitui um 

dos factores de maior risco de degradação da qualidade da água subterrânea uma 

vez que estes compostos em determinadas condições de temperatura, arejamento 

e humidade, passam a nitratos. A própria ausência de matéria orgânica no solo 

propicia a mobilidade do nitrato. Este ião é altamente solúvel e facilmente arrastado 

pela precipitação e pela água de rega, pelo que é expectável que ao longo do 
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período de exploração dos blocos de rega se verifique um aumento da 

concentração deste ião nas águas subterrâneas. 

Relativamente à aplicação de fertilizantes com compostos ricos em fosfato e 

potássio, o enriquecimento das águas subterrâneas com estas espécies químicas é 

muito menos provável do que para os iões anteriormente referidos, devido, 

essencialmente, à sua fraca mobilidade, já que o fosfato tende a formar compostos 

insolúveis e o potássio tende a ser fixado pelo solo. 

Os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom poderão tornar-se numa fonte de poluição 

difusa à escala regional, degradando a qualidade da água dos sistemas aquíferos 

onde se insere. Como referenciado na caracterização da situação de referência, 

existem vários estudos que confirmam que a área dos Blocos de Rega de Ferreira e 

Valbom já apresenta concentrações preocupantes de nitratos. No site do SNIRH 

gerido pelo INAG é possível aceder a informação de qualidade recente que 

mostram claramente esse problema.  

Deste modo considera-se que o uso de fertilizantes decorrente da intensificação do 

regadio constitui um impacte negativo, directo, permanente durante o período de 

exploração da área de regadio, reversível, de magnitude incerta, uma vez que 

dependerá de inúmeros factores que para ele contribuem, de âmbito regional e 

significativo a muito significativo.  

Com a intensificação das culturas de regadio haverá também um aumento provável 

da utilização de fitofármacos principalmente fungicidas. A contaminação das águas 

subterrâneas com produtos xenobióticos depende fundamentalmente das 

propriedades físico-químicas desses produtos, nomeadamente dos seus 

constituintes e dos seus degradados (como o tempo de vida), da persistência, do 

manuseamento, do método de aplicação, da forma, das quantidades, da época de 

aplicação do produto e finalmente não menos importante do tipo de solo.  

O transporte vertical de um pesticida é realizado através da movimentação da água 

ao longo do perfil do solo, transportando o pesticida até à zona saturada, se este 

possuir compostos persistentes (maiores tempos de meia vida e solos com menor 

capacidade de adsorção). Os fitofármacos apresentam toxicidade, sendo em muitos 

casos persistentes e com elevada mobilidade no solo. Actualmente são produzidos 

substância activas com menores tempos de meia vida de modo a evitar problemas 

toxicológicos. Quanto maior for a espessura da zona não saturada menor é a 

probabilidades destes produtos atingirem os aquíferos.  

A este respeito apresenta-se uma simulação efectuada com recurso à modelação 

de transporte vertical 1D da terbutilazina para profundidades de 0,6, 3 e 6 metros. 

Esta simulação foi realizada com o programa COLUMN STUDY \©, o qual 

corresponde a um modelo numérico que simula os seguintes processos de 

transporte: adsorção e as reacções na fase aquosa e absorvida do soluto em 
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questão. Os parâmetros de entrada incluem a taxa de infiltração, a quantidade e 

localização vertical de massa do contaminante, densidade aparente, humidade do 

solo, dispersividade longitudinal e coeficientes de partição e decaimento.  

A resolução do sistema de equações é efectuada por um código de 

advecção/dispersão por diferenças finitas adiantadas, pelo método explícito, ligadas 

a um modelo de reacções lineares através do método do operador de troca. A 

metodologia e características do programa podem ser vistos em Duque (2005). 

Foram realizadas simulações de transporte para um herbicida de referência, cuja 

substância activa é a terbutilazina, tendo em conta dois cenários de utilização 

agrícola. O primeiro, refere-se ao uso dos pesticidas em situação de sequeiro, 

enquanto que o segundo corresponde à situação de regadio (onde se contabiliza o 

caudal de retorno de rega). Convém referir que estas simulações foram efectuadas 

admitindo sempre condições agronómicas, climáticas, pedológicas e 

hidrogeológicas médias da área de estudo. 

Considerou-se recarga em condições de sequeiro de 0,1219 (m/d) e para condições 

de regadio de 0,149 (m/d). Admitiu-se que a zona contaminada por pesticidas 

corresponde fundamentalmente aos primeiros 0,6 m de solo. 

A concentração da recarga contaminante de Terbutilazina é de 6 l/ha (1,43x10-4  

kg/ha) o que corresponde a 237,5g/l de Mascot 600 SC. 

A densidade aparente medida foi de 1,35 g/cm3.Admitiu-se teor de humidade de 

0,42 e coeficiente de 0,1 m. O coeficiente de distribuição para a terbutilazina 

determinado foi de kd=0,000001508 cm
3/g. O tempo de meia vida da terbutilazina é 

de 55 dias.  

Definiram-se três níveis de corte para realizar os cálculos, designadamente 0,6 m, 

3 m e 6 m. Estes níveis corresponderiam a eventuais níveis piezométricos. 

O modelo simula a quantidade de massa de contaminante injectada na superfície 

do solo, que migra verticalmente, a partir de uma aplicação única de pesticidas. 

Esta concentração corresponde ao somatório de toda a massa aplicada anualmente 

no solo. Essa massa é naturalmente diluída pelo volume de recarga e pelo teor de 

humidade no solo. São estas águas (conforme a situação cultural) que arrastam o 

contaminante verticalmente, por acção da gravidade, através do processo de 

advecção. Nesse processo de transporte, a massa sofre os efeitos de adsorção, 

dispersão e decaimento. O somatório destes efeitos repercute-se na retardação, 

atenuação e degradação do contaminante. Neste modelo, não são computadas as 

perdas por volatilização e biodegradação.  
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A leitura que se faz do gráfico da Figura 7.4.1 corresponde à evolução da 

concentração da massa ao longo do tempo, para uma profundidade fixa, em função 

da tipologia de aplicação cultural (sequeiro vs. regadio). 

Verifica-se que no modelo aos 0,6 m a concentração de pico ronda os 0,4 µg/l, a 3 

metros de profundidade a concentração passa a 0,15 µg/l, por fim aos 6 m a 

terbutilazina é da ordem dos 0,1 µg/l (passados 18 dias). Em condições de regadio 

o tempo de chegada às profundidades de corte é sempre mais rápido do que em 

sequeiro. 
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Figura 7.4.1– Resultados da modelação da zona não saturada com o modelo COLUMN STUDY© 

para a terbutilazina 

Em função do modelo conceptualizado, as taxas de degradação determinadas são 

bastante elevadas. Assim, é provável que os compostos em causa não ocorram nas 

águas subterrâneas, como comprovaram as análises efectuadas por Duque (2005) 

na região de Beja. Mais ainda, há que acrescentar os efeitos na degradação 

biológica e volatilização que, naturalmente, ocorrem mas não foram quantificados 

neste modelo. 

De qualquer modo um dos problemas da aplicação de pesticidas prende-se com o 

emprego intensivo e sem critério, observando-se muitas vezes a aplicação de 

doses superiores às necessárias.  

A eventual contaminação das águas subterrâneas por fitofármacos nos Blocos de 

Rega em estudo constitui um impacte negativo, directo, provável, de magnitude 

incerta, de âmbito regional e muito significativo. Tal situação pode a prazo afectar 
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um recurso de elevada importância económica e estratégica, e em particular as 6 

captações de abastecimento público da Câmara de Ferreira do Alentejo.  

Um Bloco de Rega em fase de exploração produz sempre excedentes de rega, 

mesmo aplicando procedimentos e técnicas que minimizem os consumos de água. 

Esses excedentes superficiais apresentam sempre água mais mineralizada do que 

a que é utilizada na rega. As águas que não se infiltrem em profundidade serão 

conduzidas para as valas de drenagem. Estas valas não são impermeabilizadas e 

funcionam como zona de recarga (áreas influentes), permitindo um transporte mais 

facilitado dos contaminantes para a zona saturada. 

Desta forma, os impactes derivados dos excedentes de rega para as águas 

subterrâneas são negativos, de magnitude média a elevada e significativos a muito 

significativos (dependendo da composição da água em causa e da quantidade de 

água). Para além disso são certos, permanentes e localizados nas linhas de água 

(mas em toda á área onde as mesmas ocorram). Estas situações conduzirão 

progressivamente à deterioração da qualidade da água subterrânea.  

Importa salientar, no entanto, que estes impactes negativos podem ser mitigados 

caso as práticas agrícolas sejam efectuadas de acordo com todas as medidas 

ambientais adequadas, ou seja, que são aplicadas as boas práticas agrícolas, 

nomeadamente a aplicação das dotações correctas de fertilizantes, pesticidas e 

água de rega.  

Caso contrário, e dado que não é possível dissociar a qualidade da água de rega 

das práticas agrícolas que são aplicadas, as águas superficiais, e 

consequentemente as subterrâneas, serão gradualmente enriquecidas nos 

principais poluentes acumulados no solo, com especial incidência para os nitratos. 

A composição química da água de rega que será utilizada nos Blocos de Ferreira e 

Valbom poderá condicionar a evolução da qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos por mistura, conferindo-lhes propriedades físico-químicas diferentes 

daquelas que apresentavam anteriormente à exploração dos blocos de rega. 

Estas alterações poderão corresponder a duas situações diferenciadas, 

designadamente à melhoria da qualidade da água subterrânea ou ao aumento das 

concentrações de determinados iões presentes nas águas subterrâneas. 

Uma vez que os Blocos de Rega de Ferreira e Valbom irão ser regados com água 

maioritariamente proveniente de Alqueva, avaliou-se a qualidade da água a captar, 

nomeadamente para o parâmetro nitratos que se encontra nas águas subterrâneas 

em teores considerados actualmente já significativos.  

Os dados disponíveis de Fevereiro de 2002 a Julho 2006 referentes à estação de 

monitorização da EDIA, Alqueva-Captação (24L/03), mostram que o valor médio da 



 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0003_D_impactes.doc Pág. 354 

concentração do ião nitrato à superfície é da ordem de 4,2 mg/l, valor este 

significativamente inferior ao valor máximo recomendado para este ião nas águas 

de rega (50 mg/l) e à mediana obtida nas análises efectuadas às águas 

subterrâneas na área de influência do Projecto (47 mg/l).  

Duque (2005) realizou análises no rio Guadiana (água colhidas em Junho de 2004) 

junto à ponte ferroviária de Serpa e o resultado para o ião nitrato foi de 2,9 mg/l. 

Com base neste valor, que é da ordem de grandeza do que se verifica em média na 

estação referida, foi realizada uma pequena simulação com o programa de 

modelação hidrogeoquímica PHREEQCi de modo a verificar qual a composição da 

mistura de uma água do rio com a água subterrânea de pior qualidade. Nesta 

modelação não foram consideradas as reacções de incorporação de nitrato na água 

de rega antes da sua mistura. 

Para as várias simulações realizadas verificou-se que existe um efeito de diluição 

dos nitratos e, do ponto de visto hidrogeoquímico, a água da mistura adquiriu 

capacidades para dissolver minerais, ou seja os índices de saturação ficaram quase 

todos negativos [Is<-0,1]. Estes fenómenos conduzem a impactes  que à partida se 

afiguram ser positivos, embora não seja possível avaliar a sua significância no que 

respeita ao Projecto em estudo, dado os inúmeros factores de que este fenómeno 

depende. 

Por fim, a circunstância de a expansão do regadio aos Blocos de Rega de Ferreira 

e Valbom poder contaminar as águas subterrâneas de parte do sector aquífero de 

Mira-Ferreira do Alentejo onde estão implantadas as 6 captações de abastecimento 

público de Ferreira do Alentejo é um facto a encarar com especial atenção uma vez 

que essas origens são as únicas que abastecem a povoação de Ferreira do 

Alentejo.  

Segundo informações orais obtidas junto dos Serviços Técnicos não se perspectiva 

a integração desta câmara numa Empresa de Distribuição, com água oriunda a 

partir de outras origens. Assim parece que Ferreira do Alentejo ficará a depender de 

si própria para o abastecimento público. Os perímetros de protecção apresentados 

na caracterização da situação de referência foram fornecidos pelos Serviços 

Técnicos da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo (CMFA).  

Segundo informação obtida junto da CCDR-A, entidade que valida e fiscaliza os 

perímetros de protecção, através da Eng.a. Alice Fialho, ainda não foram entregues 

as propostas a esta entidade.  

Ou seja, as propostas da CMFA são só propostas e ainda não têm eficácia legal. 

De qualquer modo esta situação pode ser resolvida a qualquer momento, o que terá 

implicações nas áreas de regadio do Sub-bloco de Valbom e Figueirinha. Enquanto 

os perímetros de protecção às captações não tiverem sido definidos e 

apresentarem eficácia legal, o Bloco de Rega produzirá impactes negativos, 
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significativos, de magnitude média, certos, permanentes, de âmbito local (à escala 

da área de influência hidráulica da(s) captação(ões)) nas águas de consumo 

humano público. 

Em termos comparativos entre as duas alternativas de Projecto em estudo, verifica-

se que os impactes identificados na fase de exploração para a Alternativa 1 serão à 

partida de magnitude superior aos considerados para a Alternativa 2, dado que a 

área de intervenção da primeira é superior à da segunda. 

7.4.3. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Admitindo o cenário da desactivação das infra-estruturas associadas ao Projecto 

em estudo há que proceder à extracção da rede de rega, hidrantes e bocas de rega 

que se encontram enterrados no terreno. A rede de condutas será removida em 

toda a sua extensão numa vasta área de terrenos. Esta acção, numa primeira fase, 

irá potenciar novamente as compactações, uma vez que há escavações, 

movimentações de terra, desmatações e decapagens. De igual modo, tal como no 

início do Projecto, também nesta fase há que proceder à instalação de estaleiros 

para os equipamentos de desmantelagem. 

A efectivação do abate e remoção das infra-estruturas de rega resultam em 

impactes negativos, pouco significativos, de magnitude baixa, de duração 

temporária, directo, certos e localizados. 

Com a extracção da rede de rega o regadio deixa de fazer sentido, voltando os 

sistemas aquíferos a adquirir novamente o equilíbrio dos níveis piezométricos 

normais antes da exploração. Para além disso perspectiva-se uma gradual melhoria 

da qualidade da água dependendo do posterior uso do solo. 

Esta acção traduz-se em impactes positivos, muito significativos, de magnitude 

elevada, permanentes, indirectos, prováveis e de âmbito regional. 

Quanto à estação elevatória a sua remoção implica a demolição de toda a estrutura 

o que implica a escavação, movimento de entulhos e movimento de máquinas 

pesadas que podem provocar a compactação. Por outro lado elimina-se uma 

estrutura impermeabilizante que reduzia as condições de recarga.  
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7.5. SOLOS E USO DO SOLO 

7.5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Relativamente ao descritor solos são de considerar os impactes causados pela 

implantação das infra-estruturas e pela criação de áreas de regadio.  

Relativamente à criação de áreas de regadio, atendendo a que são considerados 

essencialmente os tipos de rega com grande versatilidade de adaptação às 

condições do terreno, (rega por aspersão e rega gota-a-gota) é de admitir que os 

impactes relevantes sobre o solo serão essencialmente os decorrentes da fase de 

exploração.  

Os principais impactes a considerar neste estudo são os que podem implicar 

diversas formas de degradação do solo e exercer também efeitos negativos sobre 

outros descritores, nomeadamente as águas superficiais e subterrâneas. Do ponto 

de vista pedológico importa analisar em detalhe os aspectos associados a diversos 

processos de degradação do solo, tais como:  

- Risco de erosão do solo com a consequente contaminação difusa de águas 
superficiais com sedimentos, fósforo, azoto e outros agroquímicos associados 
aos sedimentos.  

- Risco de salinização com implicações negativas principalmente sobre as 
culturas e a capacidade produtiva dos solos. Este impacte está fortemente 
dependente da qualidade da água de rega e da drenagem externa e interna 
dos solos. 

- Risco de sodização ou alcalização, principalmente com implicações negativas 
sobre a estrutura do solo. Também este impacte está fortemente dependente 
da qualidade da água de rega a par da drenagem externa e interna dos solos. 

- Risco de degradação da estrutura do solo resultante da intensificação das 
práticas agrícolas e da redução da matéria orgânica do solo.  

7.5.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

Os impactes nos solos resultantes da implantação das infra-estruturas previstas 

podem considerar-se localizados embora acarretem, a destruição completa do solo 

nessa área. Também as zonas de estaleiro e de circulação de máquinas estarão 

sujeitas à degradação da agregação superficial do solo e à forte compactação, 

devendo por isso toda a circulação restringir-se, sempre que possível, à própria 

área de remoção de terras.  

Estas perturbações no solo terão reflexos negativos na rede de drenagem 

superficial com o aumento da carga de sedimentos erodidos dessas áreas.  
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Admite-se, no entanto, que este efeito seja limitado no tempo e, principalmente, que 

possa ser minimizado se as operações forem realizadas preferencialmente na 

época de Primavera-Verão, evitando-se a época de chuvas.  

USO DO SOLO 

Durante a fase de construção os impactes sobre o uso do solo decorrerão 
sobretudo das acções construtivas como sejam a instalação das condutas, e a 
construção da estação elevatória de Ferreira, para além das operações de 
instalação e funcionamento dos estaleiros. 

No que respeita ao funcionamento dos estaleiros, desde que a sua implantação 
seja efectuada em locais de fraca utilização agrícola, próximos de caminhos 
existentes e afastados das linhas de água, os impactes daí decorrentes serão 
negativos mas de significado residual. 

No caso da implantação das condutas verifica-se que grande parte dos traçados 
propostos se irão desenvolver ao longo de caminhos já existentes e dos limites das 
parcelas de terreno. Desta forma, as acções construtivas a levar a cabo, como a 
abertura de valas, acumulação de terras e movimentação de máquinas e 
equipamentos, tenderão a não induzir impactes negativos sobre as parcelas 
agrícolas. No desenvolvimento do estudo foram identificadas algumas situações em 
que se prevê o seccionamento de algumas parcelas agrícolas como resultado do 
atravessamento das mesmas por condutas de rega, tal como a seguir se 
descrevem.  

Sub-bloco de Ferreira Este 

- traçado da conduta C2 (ver Desenhos de Projecto no Anexo III). 

Sub-bloco de Ferreira Oeste 

- A conduta C4 atravessa em dois troços parcelas de terreno com olival jovem e 
com arvenses. (ver Desenhos de Projecto no Anexo III). 

- O traçado da conduta C5 pode também interferir com oliveiras instaladas, já 
que todo o seu percurso se desenvolve numa área de olival adulto (ver 
Desenhos de Projecto no Anexo III). 

- A conduta CP, nos troços junto à C10 e C11, atravessa duas parcelas 
agrícolas, uma com olival e outra com arvenses (ver Desenhos de Projecto no 
Anexo III).  

- A conduta C12.1, também atravessa uma parcela com arvenses (ver Desenhos 
de Projecto no Anexo III).  

Sub-bloco de rega da Figueirinha 

- A conduta CP faz o atravessamento pelo meio de diversas parcelas com 
arvenses, podendo originar impactes temporários significativos sobre o uso 
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agrícola desses terrenos, dependendo da época do ano em que será efectuada 
a obra (ver Desenhos de Projecto no Anexo III).   

- A conduta C3.3 faz a travessia pelo meio de uma parcela com arvenses (ver 
Desenhos de Projecto no Anexo III).  

Sub-bloco de rega de Valbom 

- A instalação do eixo da CP, junto ao Monte do Pardieiro, poderá interferir com 
alguns exemplares de sobreiros dispersos (ver Desenhos de Projecto no Anexo 
III).  

- A instalação da conduta C7 poderá também afectar algumas oliveiras já 
produtivas. 

Os impactes negativos resultantes das interferências identificadas com a utilização 
agrícola de algumas parcelas poderão ser significativos, se as operações de 
abertura de valas e instalação das condutas decorrerem em época do ano antes 
das colheitas. 

A construção da estação elevatória terá um impacte negativo no uso do solo 
relacionado com a destruição do coberto vegetal e substituição do uso agrícola de 
culturas arvenses pela presença desta infra-estrutura, embora muito pouco 
significativo, dada a dimensão da área de implantação prevista.  

  

Fotografia 7.5.1 – Caminho a 

intervencionar (CA7.1)   

Fotografia 7.5.2 – Olival jovem 

onde passará a conduta C4 

A utilização mais intensa dos caminhos agrícolas com a consequente degradação 
dos pavimentos dará origem à ocorrência de impactes negativos, temporários, de 
significância reduzida sobre o uso do solo. 
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7.5.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

EROSÃO DO SOLO 

Metodologia para quantificação da erosão potencial 

No Desenho 19, que consta do Anexo II, apresenta-se a Carta de Erosão Potencial 

da área afecta aos blocos de rega em estudo, tendo em conta as duas alternativas 

de Projecto. A metodologia usada para a elaboração desta carta baseia-se na 

aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (Universal Soil Loss Equation – 

USLE). A USLE (Wischmeier & Smith, 1978) é uma das equações mais 

generalizadas para a estimativa da perda de solo pela erosão hídrica: 

A = R.K.LS.C.P 

A – média anual da perda de solo (Mg ha-1 ano-1) 

R – factor de erosividade da chuva, em geral usa-se o EI30 (MJ mm ha-1 h-1) 

K – factor de erodibilidade do solo (Mg ha h ha-1 MJ-1 mm-1) 

LS – factor que engloba o comprimento (L) e o declive (S) da encosta 

(adimensional) 

C – factor do coberto vegetal (adimensional entre 0 e 1) 

P – factor das práticas adoptadas para a conservação do solo (adimensional entre 

0 e 1) 

Esta metodologia apresenta diversas limitações como modelo de descrição do 

fenómeno da erosão hídrica, em particular em áreas, como é o caso de Portugal, 

onde escasseiam os dados experimentais fundamentais para a sua aplicação.  

Por isso, os valores de perda de solo obtidos não devem ser considerados tanto 

pelo seu valor absoluto mas antes como um índice de erosão potencial permitindo 

discriminar áreas sujeitas a diferentes intensidades dos processos erosivos e, 

consequentemente, a diferentes níveis de perda de solo. No entanto, nos últimos 

anos, com os trabalhos de Tomás (1992) e Silva (1999), respectivamente sobre os 

factores R e K, as estimativas obtidas para a perda de solo com base na USLE 

aproximaram-se significativamente dos valores observados nas duas principais 

estações de erosão da região sul do País: Vale Formoso (Mértola) e Mitra 

(Valverde, Évora).  

A aplicação que aqui se faz da USLE incorpora alguns desses melhoramentos na 

metodologia de previsão da erosão para o nosso país. 
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Para o factor R adoptou-se o valor de 1000 MJ mm ha-1 h-1 que deverá ser um valor 

aproximado para a região em estudo, atendendo aos valores médios obtidos nas 

estações de erosão de Vale Formoso (Mértola) (R= 954,1 MJ mm ha-1 h-1 no 

período 63/64 a 85/86, segundo Tomás, 1992) e da Mitra (Valverde, Évora) 

(R=1140 MJ mm ha-1 h-1, para o período 1982 a 87, segundo Silva, 1999). 

Os valores de K foram determinados por estimativa a partir do teor de argila usando 

a metodologia de Silva (1999). Para cada família cartografada na área em estudo 

foi adoptado um valor de textura correspondente ao percentil 50 da classe textural 

mais comum segundo as descrições das famílias de solos (IDRHa, 2003; SROA, 

1973). 

Para o cálculo do parâmetro LS foi adoptada a metodologia de Moore & Burch 

(1986) e Moore & Wilson (1992) que permite obter uma estimativa aproximada 

através da seguinte expressão adaptada para o cálculo em modelos digitais do 

terreno: 

LS = (As / 22.13) 
0.6 (sin θ / 0.0896) 1.3 

Em que As é a área contributiva específica (área que contribui com escoamento 

para uma dada célula por unidade de largura da célula) em metros e θ é o ângulo 

do declive em cada célula da encosta em graus. As e θ foram determinados a partir 

de um modelo digital de terreno com uma resolução de 5x5 m.  

Para a determinação da erosão potencial, ou valor máximo de erosão, considera-se 

a situação em que C=P=1, o que significa que o solo se encontra recém mobilizado, 

sem qualquer cobertura vegetal e sem qualquer medida de protecção contra a 

acção erosiva da chuva.  

Resultados das estimativas de erosão potencial pela chuva 

Grande parte dos valores obtidos para erosão potencial, e que foram agrupados em 

4 classes (Desenho 19) são razoavelmente plausíveis atendendo aos valores de 

perda de solo monitorizados nas estações de erosão de Vale Formoso (Mértola) e 

da Mitra (Valverde, Évora), que apresentam valores médios de cerca de 3 Mg ha-

1 ano-1. No entanto, também se deve ter presente que os valores registados 

naquelas duas estações não se podem tomar como representativos de toda a 

região Sul por corresponderem apenas a duas situações muito particulares de 

condicionalismos climo-edafo-topográficos. É perfeitamente admissível que a taxa 

de erosão, em especial da erosão potencial, possa atingir valores 

consideravelmente mais elevados em certas áreas mais sensíveis, nomeadamente 

com declives elevados, encostas longas ou solos com elevada erodibilidade. 

Conforme se pode observar Quadro 7.5.1 no, cerca de 22% (Alternativa 1) e 21% 

(Alternativa 2) das áreas consideradas para cada alternativa estão sujeitas a níveis 
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de erosão potencial acima de 5 Mg ha-1 ano-1, que se englobam nas classes alta e 

muito alta. No entanto, apenas cerca de 1%, em ambas as alternativas, 

corresponde ao nível muito alto.  

A metodologia de cálculo adoptada adequa-se fundamentalmente à estimativa de 

erosão em sulcos e nas áreas intersulcos, não tendo validade quando o 

comprimento das encostas ultrapassa valores da ordem dos 305 m. Por este motivo 

repetiram-se as estimativas de cálculo da erosão potencial para ambas as 

alternativas apenas para os pontos em que se verifica L < 305 m. Os resultados 

obtidos constam do Quadro 7.5.2. Nestas circunstâncias verifica-se um decréscimo 

da área abrangida em todas as classes de erosão, mas o decréscimo mais 

significativo, em termos relativos, ocorre na classe muito alta (4) que passa a ter 

uma representatividade residual. A classe alta (3) decresce também mas em 

apenas cerca de 1 % da área total. Trata-se portanto de um pequeno decréscimo 

que não altera o facto de quase 20 % da área (19 % na Alternativa 1 e 18 % na 

Alternativa 2) apresentar níveis de erosão potencial altos, o que deverá justificar 

uma atenção permanente a este problema nestas áreas mais sensíveis. 

Quadro 7.5.1– Estimativas de erosão potencial para a totalidade da área considerada nas 

Alternativas 1 e 2 

Erosão Alternativa 1 Alternativa 2 Classes 

(Mg/ha/ano) Área (ha) Área (%) Acum. (%) Área (ha) Área (%) Acum. (%) 

1 – baixa 0-2 2 510 44,7% 44,7% 2 361 45,6% 45,6% 

2 – media 2-5 1 879 33,5% 78,2% 1 728 33,4% 79,0% 

3 – alta 5-20 1 165 20,8% 99,0% 1 035 20,0% 99,0% 

4 – muito alta >20 58 1,0%  51 1,0%  

 Total 5 612 100,0%  5 175 100,0%  

Quadro 7.5.2– Estimativas de erosão potencial excluindo áreas em que o comprimento das 

encostas é superior a 305 m, limite máximo para aplicação do modelo de previsão adoptado 

(baseado na USLE) 

Erosão Alternativa 1 Alternativa 2 Classes 

(Mg/ha/ano) Área (ha) Área (%) Acum. (%) Área (ha) Área (%) 

Acum. 

(%) 

1 – baixa 0-2 2 486 44,3% 44,3% 2 339 45,2% 45,2% 

2 – média 2-5 1 820 32,4% 76,7% 1 673 32,3% 77,5% 

3 – alta 5-20 1 073 19,1% 95,9% 948 18,3% 95,8% 

4 – muito alta >20 21 0,4% 96,2% 17 0,3% 96,2% 

Enc. > 305 m  211 3,8% 100,0% 199 3,8% 100,0% 

  5 612 100,0%  5 175 100,0%  
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Nessas áreas os utilizadores do solo devem ter em consideração o maior risco de 

erosão hídrica prevendo medidas de minimização que devem passar pela redução 

do tempo de exposição da superfície do solo ao impacte directo da chuva e por 

cuidados reforçados na aplicação da água de rega. 

Susceptibilidade dos solos à degradação por erosão hídrica 

Em geral os impactes negativos provocados pela erosão do solo são tanto maiores 

quanto mais elevada for a erosão verificada. Isto é válido tanto para os impactes 

sobre o solo que sofre, normalmente, a perda da fracção terrosa com maior 

actividade química e maior fertilidade, como para as águas superficiais, sujeitas à 

contaminação com sedimentos e agroquímicos.  

No caso do solo a gravidade dos efeitos da erosão a médio e longo prazo também 

depende das suas próprias características.  

Assim, uma taxa de erosão de 10 Mg ha-1 ano-1, ainda que não defensável, pode 

ser tolerável temporariamente, num solo com uma boa homogeneidade das suas 

características numa espessura razoável, (em mais de 1 m). Em contrapartida, uma 

taxa de erosão de 2 Mg ha-1 ano-1 pode ser muito significativa para um solo cuja 

camada arável apresenta já uma espessura muito limitada, contribuindo assim para 

um decréscimo acentuado na sua capacidade produtiva a curto prazo.  

Atendendo a estes aspectos apresenta-se no Desenho 20 (ver Anexo II) uma Carta 

de Susceptibilidade do Solo à Erosão Hídrica, para a qual se conjugaram as 

classes de erosão potencial com as classes de espessura efectiva mais comuns 

para cada família – as classes atribuídas a cada família podem também ser 

observadas no Anexo IV correspondente ao descritor solos. No Quadro 7.5.3 

apresentam-se as relações entre as classes de erosão potencial e de espessura 

efectiva que permitem definir as classes de susceptibilidade consideradas. Como se 

referiu na secção sobre as propriedades do solo, na área em estudo ocorrem 

apenas 3 classes de espessura (1, 2 e 3).  
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Quadro 7.5.3 – Relações entre as classes de erosão potencial e de espessura efectiva; na área 

em estudo ocorrem apenas as classes de espessura do solo 1, 2 e 3 

Classes de Erosão (Mg/ha/ano) 

 1 2 3 4 

Classes de espessura (cm) 0-2 2-5 5-20 >20 

6 <=15 2 3 3 3 

5 15-30 1 3 3 3 

4 30-45 1 2 3 3 

3 45-70 1 1 2 3 

2 70-100 1 1 2 3 

1 >100 1 1 1 2 

Classes ou graus de susceptibilidade do solo à erosão hídrica: 

1 baixo (sustentável) 

2 médio (pouco sustentável) 

3 alto (não sustentável) 

Pode observar-se no Quadro 7.5.4 em que se apresentam os resultados da 

distribuição das classes de susceptibilidade do solo à erosão hídrica, que a classe 3 

(alta ou não sustentável) tem uma expressão residual. A classe 2 (média ou pouco 

sustentável) ocorre numa área ligeiramente inferior a 20 % e a classe de 

susceptibilidade baixa corresponde a mais de ¾ da área total. 

Quadro 7.5.4 – Distribuição dos graus de susceptibilidade do solo à erosão hídrica 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Grau de susceptibilidade 

Área  

(ha) 

Área  

(%) 

Acum.  

(%) 

Área  

(ha) 

Área  

(%) 

Acum.  

(%) 

1 – baixo (sustentável) 4342 77,4% 77,4% 4043 78,1% 78,1% 

2 – médio (pouco sustentável) 1039 18,5% 95,9% 917 17,7% 95,9% 

3 – alto (não sustentável) 20 0,4% 96,2% 16 0,3% 96,2% 

FL > 305 m 211 3,8% 100,0% 199 3,8% 100,0% 

 5612 100,0%  5175 100,0%  

Os resultados obtidos reflectem as elevadas classes de espessura registadas para 

as famílias existentes na área mas, como foi referido anteriormente, a limitada base 

de dados disponível e a variabilidade da espessura do solo deve levar a considerar 

estes resultados com precaução. Uma avaliação mais realista só será possível 

mediante uma validação experimental, o que implica uma melhor amostragem dos 

solos e a implementação de um programa de monitorização que permita quantificar 

a erosão hídrica verificada em alguns locais seleccionados. 

Não é demais salientar a completa ausência de medições da erosão hídrica a que 

têm estado sujeitos a generalidade dos solos com maior fertilidade, nomeadamente 

das ordens com maior representação nos blocos de rega em estudo: Barros, Solos 
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Calcários e Solos Argiluviados. Os poucos locais de registo de erosão existentes no 

País foram instalados em áreas com solos delgados e muito pedregosos, 

permanecendo até à actualidade uma enorme lacuna sobre os níveis de erosão a 

que têm estado sujeitos os solos em uso agrícola mais intenso, especialmente 

desde a generalização do uso de maquinaria nas mobilizações e em outras práticas 

culturais.  

Erosão pela rega 

A rega por aspersão, incluindo os sistemas de rega com rampa rotativa (“pivot”) e a 

rega gota-a-gota são dois sistemas de rega com grande potencial de expansão na 

área abrangida pelo empreendimento de Alqueva. Para efeitos da erosão 

provocada pela rega, analisa-se neste ponto apenas a rega por aspersão. A rega 

gota-a-gota apresenta normalmente uma grande eficácia no aproveitamento da 

água e, portanto, um reduzido escoamento superficial, pelo que não deverá motivar 

grandes preocupações quanto ao seu efeito erosivo, pelo menos quando 

comparado com o efeito potencial da rega por aspersão.  

Apresentam-se aqui, a título ilustrativo, exemplos de estimativas da perda de solo 

para a rega por aspersão seleccionando para o efeito um sistema de rampa 

rotativa. Esta selecção justifica-se pela grande disseminação que estes sistemas 

têm tido nos últimos anos na região, tendência que se deverá manter atendendo à 

grande versatilidade que estes sistemas de rega apresentam para regiões de relevo 

ondulado, como sucede em grande parte da área em estudo.  

A metodologia aplicada baseia-se na USLE apresentando-se no Quadro 7.5.5 os 

valores usados para cada variável da referida equação e os respectivos resultados 

de perda de solo (A) obtidos em ton ha-1 ano-1 (ou mais exactamente por ciclo 

vegetativo da cultura usada). Os valores da erosividade (R) referem-se à água de 

rega aplicada na totalidade do ciclo de uma cultura de milho, usada aqui como 

exemplo, e dependem também das características da rampa rotativa. Os valores 

considerados baseiam-se nas estimativas de Silva & Silva (2001) para duas rampas 

rotativas equipadas com aspersores estáticos com pratos deflectores estriados e 

com um aspersor rotativo na extremidade. Uma das rampas irriga uma área com 

um raio de 455 m. Para garantir a uniformidade da dotação de rega em toda a área 

regada é necessário aumentar a intensidade fornecida pelos aspersores desde o 

centro até à periferia das rampas. No exemplo considerado, a intensidade vai desde 

40 mm/h no primeiro troço até 170 mm/h no último troço, mais periférico, sendo 

esta a área que está sujeita a um período de rega mais curto. 

No Quadro 7.5.5 apresentam-se os valores de R correspondentes ao troço central 

(menor R), ao troço exterior, ainda sob a rampa, e ao último troço, já no exterior da 

rampa – área alcançada pelo aspersor rotativo colocado na extremidade da rampa 

e que abrange um raio de 15 m (R mais elevado, R = 9500 MJ mm ha-1 h-1). Para 
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efeitos comparativos apresentam-se também os valores de erodibilidade (K) 

correspondentes a dois tipos de solos, grosso modo, um de textura mais grosseira 

ou mais fina e bem estruturado (K mais baixo) e outro de textura média e com maior 

percentagem de limo (K mais elevado). Apresentam-se também dois valores de 

comprimento de encosta uniforme (L), correspondendo ao valor máximo de cada 

troço da rampa rotativa (50 m) e um valor menor correspondente ao troço mais 

exterior da rampa (15 m). Os valores de declive (S) com 1 e 10 %, permitem 

evidenciar a importância deste factor em todas as restantes situações. A primeira 

coluna de valores de perda de solo (A) corresponde à erosão potencial, situação de 

solo sem cobertura durante toda a época de rega (C=P=1). A segunda coluna de A 

corresponde ao caso em que a cobertura do solo (C) toma um valor admissível para 

a cultura de milho na totalidade do ciclo (C=0,5) (Silva & Silva, 2001). As práticas 

de conservação (P), assumem o valor mínimo considerado no mesmo trabalho, 

para o caso de mobilizações segundo as curvas de nível (P=0,5). A última coluna 

relativa ao parâmetro A apresenta valores relativos tomando como referência o 

valor de A da primeira linha (o mais baixo). 

Mais uma vez se refere que os valores absolutos de perda de solo apresentados 

(tanto com C=P=1, como com C=P=0,5) devem ser analisados com reserva, não só 

devido às limitações próprias da metodologia da USLE como também devido à 

especificidade do processo erosivo considerado, neste caso erosão pela rega com 

rampa rotativa. Relativamente a este último aspecto é de considerar que não existe 

uma aplicação generalizada de água a toda a área em simultâneo e, portanto, que 

parte do escoamento gerado na área regada num dado momento poderá infiltrar-se 

numa área adjacente, seja no próprio perímetro regado ou na área envolvente, o 

que leva, por conseguinte, à deposição dos sedimentos transportados.  

A perda de solo provocada por este tipo de rega implica normalmente uma perda 

localizada com mobilização de material terroso dentro da área irrigada, podendo 

parte dele ser transportado para fora dessa área até distâncias tanto maiores 

quanto menor for a eficiência da rega e maior o declive e a uniformidade do terreno. 

No entanto, mesmo nos casos em que o transporte de sedimentos se verifica 

apenas no interior da área irrigada, este processo erosivo não deve ser desprezado 

e ganha particular relevância quando conjugado com a erosão pela chuva. Contribui 

para uma maior heterogeneidade do terreno, concentrando a fracção quimicamente 

mais activa do solo (argila e matéria orgânica) nas zonas mais baixas do terreno, 

normalmente já com maior teor nestes constituintes e empobrecendo as zonas mais 

elevadas e/ou declivosas. Mais grave ainda, concentra o material terroso nas áreas 

em que ocorrerá maior escoamento e erosão pela chuva durante o Inverno. Assim, 

a erosão resultante da rega por aspersão pode contribuir para um aumento do 

material disponível para a erosão durante o Inverno, por isso, a deposição e 

permanência do material erosionado no terreno irrigado pode ser bastante efémera, 

apenas até à próxima chuvada significativa.  
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Quadro 7.5.5 – Estimativas de erosão pela rega com rampa rotativa 

K 

(thah/ha 

/MJ/mm) 

R 

(MJmm 

/ha/h) L(m) S(%) LS C P 

A pot. 

(t/ha/ciclo) 

A com 

C=P=0,5 

A 

relat.

0,006 1000 15 1 0,1228 1,00 1,00 0,7 0,2 1 

0,006 1000 15 10 0,9646 1,00 1,00 9,6 2,4 13 

0,006 1000 50 1 0,1762 1,00 1,00 1,1 0,3 1 

0,006 1000 50 10 1,7612 1,00 1,00 10,6 2,6 14 

0,006 9000 15 1 0,1228 1,00 1,00 6,6 1,7 9 

0,006 9000 15 10 0,9646 1,00 1,00 52,1 13,0 71 

0,006 9000 50 1 0,1762 1,00 1,00 9,5 2,4 13 

0,006 9000 50 10 1,7612 1,00 1,00 95,1 23,8 129 

0,006 9500 15 1 0,1228 1,00 1,00 7,0 1,7 10 

0,006 9500 15 10 0,9646 1,00 1,00 55,0 13,7 75 

0,010 1000 15 1 0,1228 1,00 1,00 1,2 0,3  

0,010 1000 15 10 0,9646 1,00 1,00 9,6 2,4  

0,010 1000 50 1 0,1762 1,00 1,00 1,8 0,4  

0,010 1000 50 10 1,7612 1,00 1,00 17,6 4,4  

0,010 9000 15 1 0,1228 1,00 1,00 11,1 2,8  

0,010 9000 15 10 0,9646 1,00 1,00 86,8 21,7  

0,010 9000 50 1 0,1762 1,00 1,00 15,9 4,0  

0,010 9000 50 10 1,7612 1,00 1,00 158,5 39,6  

0,010 9500 15 1 0,1228 1,00 1,00 11,7 2,9  

0,010 9500 15 10 0,9646 1,00 1,00 91,6 22,9  

No quadro anterior pode constatar-se que uma rampa rotativa com um comprimento 

total de cerca de 450 m, cujo último troço (50 m) abranja uma encosta com um 

declive de 10%, pode provocar uma perda de solo nesse local superior a 150 

Mg ha-1, no caso do solo mais erodível (K=0,010 t ha h ha-1 MJ mm-1).  

As perdas de solo induzidas pela rega por aspersão de grande intensidade podem 

ser muito significativas e, considerando que uma boa parte destas perdas de solo 

se adicionam às resultantes da erosão pela chuva, será de toda a conveniência 

estabelecer limites à utilização destes sistemas de rega, por exemplo, evitando a 

sua aplicação em áreas das classes de erosão potencial alta e muito alta (classes 3 

e 4 ) e em áreas de alto grau de susceptibilidade do solo à erosão (classe 3).  
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SALINIZAÇÃO DO SOLO 

Considerações iniciais 

Os principais impactes negativos decorrentes da salinização do solo começam por 

se fazer sentir sobre as plantas, tornando-se evidentes pelos decréscimos de 

produção quando se trata de culturas agrícolas. A gravidade do efeito depende da 

sensibilidade das culturas à salinidade, principalmente pelo aumento da pressão 

osmótica da solução do solo mas também por outros efeitos normalmente 

associados, como o aumento do pH do solo, o maior risco de deficiências de fósforo 

e de micronutrientes catiões e o maior risco de toxicidade com boro.  

O risco de salinização do solo depende de vários factores, começando por ser 

determinantes as condições climáticas, em particular o balanço entre precipitação e 

evapotranspiração. Sempre que este balanço seja favorável à evapotranspiração, 

sem ocorrência de drenagem ou percolação profunda significativa, existe maior 

probabilidade de acumulação de sais.  

No nosso País a ocorrência de precipitação fundamentalmente na época de menor 

evapotranspiração permite que a precipitação tenha muito maior eficácia de 

lavagem dos sais do que em outras regiões com precipitação equiparável, mas em 

que esta se distribui por épocas com temperatura mais elevada. 

Em regadio o balanço dos sais no solo está muito dependente também da 

qualidade da água de rega aplicada, em particular do seu teor em sais.  

Outros factores relevantes são as características do terreno, especialmente as 

características edáficas e topográficas que influem na drenagem do solo e, 

portanto, na maior ou menor facilidade de remoção de sais para fora da zona de 

desenvolvimento das raízes das plantas. Nas primeiras incluímos a drenagem 

interna do solo que depende da permeabilidade dos horizontes subsuperficiais e da 

profundidade de ocorrência de impermes, caso existam. Nas segundas 

consideramos a drenagem externa que depende do contexto fisiográfico em que se 

localiza o solo, condicionando as saídas por escoamento superficial e subsuperficial 

ou as entradas por formação de toalhas freáticas próximas da superfície com 

possível ascensão capilar de água salina.  

Salinização do solo, salinidade da água de rega e precipitação 

Szabolcs (1997) propõe a seguinte equação para a determinação do balanço de 

sais no caso de solos irrigados:  

b = a + d + (c v / M tfs) 10
-5 

em que a e b são respectivamente o teor do solo em sais no início e no final do 

período de observação (g/100g de solo), c é a concentração em sais da água de 
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rega (g/l), v é o volume de água aplicado no período de observação (m3/ha), M é a 

espessura do solo considerada para realizar o balanço (m), tfs é a massa volúmica 

aparente do solo (Mg/m3) e d é o regime de sais no solo (g/100g).  

O regime de sais exprime o resultado do balanço do teor de sais no solo num dado 

período. No caso da ausência de regadio vem:  

d = b - a 

com d, b e a representando os mesmos parâmetros que na equação referida 

inicialmente.  

A título de exemplo apresenta-se no Quadro 7.5.6 uma aplicação da equação 

anterior usando águas de rega com diferentes teores de sais expressos pela 

condutividade eléctrica (ECi). Adoptou-se a dotação média de 7400 m3 ha-1 ano-1, 

para o ano médio conforme referido no cálculo das necessidades de água para 

rega do perímetro de Alqueva (Grazina e Carvalho, 1998).  

Considera-se ainda que a = d = 0, ou seja, que o teor em sais inicial é desprezável 

e que o balanço médio deste solo não implica nem ganho nem perda de sais. Os 

restantes valores estão indicados no Quadro 7.5.6.  

Para a conversão entre EC e o teor de sais (ou sólidos totais dissolvidos) usou-se a 

relação aproximada: 

TDS (g/l) = 0,640 EC (dS m-1) 

Na última coluna indica-se a EC do extracto de saturação (ECe) do solo resultante.  

Quadro 7.5.6 – Aplicação da equação de Szabolcs (1997) a águas de rega com diferentes 

salinidades. 

ECi 

(dS/m) 

tfs 

(Mg/m3) 

M 

(m) 

v_rega 

m3/ha) 

c 

(g/l) 

Sais 

(Mg/ha) 

Sais Adc. 

(g/100g) 

b 

(g/100g) 

TDS 

(g/l) 

ECe 

(dS/m) 

0,3 1,2 0,5 7400 0,19 1,42 0,02 0,02 0,53 0,8 

0,7 1,2 0,5 7400 0,45 3,32 0,06 0,06 1,23 1,9 

2,0 1,2 0,5 7400 1,28 9,47 0,16 0,16 3,52 5,5 

3,0 1,2 0,5 7400 1,92 14,21 0,24 0,24 5,28 8,2 

A situação aqui simulada representa a acumulação de sais expressa pelo ECe, 

verificada num perfil de 50 cm, ao fim de uma campanha de rega com águas de 

salinidade crescente (ECi) num solo inicialmente sem sais e com uma massa 

volúmica aparente correspondente a um solo de textura fina com boa agregação. 

Pode verificar-se que ocorre uma progressiva acumulação de sais e, para uma 

água de rega de 2,0 dS m-1, o perfil teria ultrapassado os 4,0 dS m-1, mais 

exactamente teria uma EC média nos 50 cm de espessura de 5,5 dS m-1, devendo 

já ser considerado salino no fim de um único período de rega.  
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Se a espessura considerada for menor os teores de ECe aumentam 

proporcionalmente, assim, com uma espessura de 25 cm, obtém-se 3,8 dS m-1 para 

a água de 0,7 dS m-1. Se se considerar um solo de textura grosseira, com uma 

massa volúmica aparente de 1600 kg m-1 e 50 cm de espessura a mesma água de 

2,0 dS m-1 induzirá uma ECe média no solo de 7,7 dS m-1 devido ao menor teor de 

água deste solo quando em condições de saturação 

Nestes cálculos, os valores de ECe são os valores médios para o perfil admitindo 

que todos os sais fornecidos pela água de rega ficam acumulados na espessura 

considerada, o que significa que não ocorre qualquer drenagem e toda a água 

infiltrada acaba por ser evapotranspirada. Esta será uma situação extrema que 

apenas poderá ocorrer quando o solo apresenta uma camada muito pouco 

permeável (imperme) a pouca profundidade e as condições de drenagem externa 

sejam também muito deficientes como em zonas muito planas ou em ligeira 

depressão.  

Na realidade, sempre que houver um excesso de água percolada, uma fracção dos 

sais fornecidos será deslocada para camadas abaixo da zona radicular. Por outro 

lado, a água infiltrada e homogeneizada com solução do solo tende a aumentar a 

sua concentração em sais com o aumento da profundidade em resultado da 

evapotranspiração das plantas. O objectivo do controlo da salinidade com a água 

de rega é conseguir que a zona de maior concentração de sais se situe à maior 

profundidade possível, com o menor dispêndio de água adicional. Para isso é útil 

considerar o conceito de fracção de lavagem (LF) que resulta do balanço hídrico e 

do balanço de sais na zona radicular.  

Com base em Tanji & Kielen (2002) pode-se fazer o balanço hídrico simplificado 

para a zona radicular considerando grandes períodos temporais em que se pode 

admitir que a variação do teor de água do solo é igual a zero:  

Ii + Pe - R* - ET = 0 

Admitindo todas as parcelas expressas em mm e com o seguinte significado:  

Ii – água de rega infiltrada (sem as perdas por escoamento superficial e 

evaporação) 

Pe – precipitação efectiva 

R* – resultado do balanço entre as perdas por percolação e as entradas por 

ascensão capilar a partir de uma toalha freática pouco profunda 

ET – evapotranspiração 

Pode-se definir a fracção de lavagem (LF) como a relação entre a água que é 

percolada da zona radicular e a água total infiltrada no solo. A água percolada (R*) 

obtém-se da equação anterior reescrita como:  
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R* = Ii + Pe - ET 

e a totalidade da água infiltrada (IW) é a soma de: 

IW = Ii + Pe 

Assim, a fracção de lavagem é dada por: 

LF = (Ii + Pe - ET) / (Ii + Pe) = R* / IW 

Mantendo-se as condições de salinidade da água de rega e da fracção de lavagem 

o solo tende para uma concentração de sais em equilíbrio dinâmico com essas 

condições. É possível assim definir alguns pressupostos para o cálculo da 

salinidade da água de drenagem e da fracção de lavagem necessária para manter 

o solo abaixo de um determinado limiar de salinidade: 

- Os cálculos são feitos para as condições de equilíbrio com a água infiltrada; 

- A água de rega mistura-se completamente com a solução do solo; 

- Não são consideradas reacções químicas de dissolução ou precipitação de 
sais no solo, nem reacções de troca;  

- A água de rega é a principal fonte de sais fornecidos ao solo, sendo 
insignificante o balanço entre as entradas pela água da chuva, poeiras, 
fertilizantes e ascensão capilar de águas salinas e a exportação pelas 
plantas;  

O balanço de sais entre a água infiltrada e a água percolada da zona radicular 

permite estabelecer a seguinte igualdade em que C é a concentração de sais: 

IW CIW = R* CR* 

Atendendo à forte correlação entre a concentração de sais numa solução e a sua 

condutividade eléctrica, já referida acima, pode-se representar a expressão anterior 

substituindo as concentrações pelas condutividades eléctricas (ECIW e ECR*) e obter 

a salinidade da água drenada expressa pela condutividade eléctrica: 

ECR* =  (IW / R*) ECIW  = ECIW / LF  

Pode-se calcular ECIW por: 

ECIW = (Ii / (Ii + Pe)) ECi  

em que ECi é a condutividade da água usada na rega. Se não se considerar o 

efeito de diluição da precipitação fica ECIW = ECi, e a expressão anterior para 

ECR* reduz-se à expressão clássica (Ayers, & Westcot, 1985):  

ECR*  = ECi / LF 
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A partir das expressões anteriores para ECR* e para LF, numa primeira fase sem 

considerar o efeito da precipitação (Pe = 0), podem calcular-se os valores da 

condutividade eléctrica do extracto de saturação do solo médios para a espessura 

de desenvolvimento das raízes (ECe) considerando um dado teor de sais da água 

de rega (ECi) e uma dada fracção de lavagem (LF), conforme se mostra na Figura 

7.5.1. 

 

Figura 7.5.1 – Valores estimados da condutividade eléctrica do extracto de saturação do solo 

médios para a zona radicular (ECe) em equilíbrio com a água de rega de condutividade eléctrica 

ECi e para diferentes fracções de lavagem (LF) – fracção da água aplicada que é drenada para 

baixo da zona radicular 

Este cálculo de ECe pressupõe uma divisão da zona radicular (espessura do solo 

em que se concentra o desenvolvimento das raízes das culturas) em 4 quartos 

iguais e uma distribuição da densidade de raízes que origina uma repartição da 

evapotranspiração correspondente a 40, 30, 20 e 10% do total, do quarto mais 

superficial para o mais profundo (Ayers, & Westcot, 1985).  

O valor de ECR* (ou ECs – solução do solo) é calculado para cada nível 

correspondente a ¼ da espessura total da zona radicular. Fazendo a média da 

condutividade eléctrica da solução do solo para a totalidade da espessura da zona 

radicular, converte-se para ECe adoptando a seguinte relação geralmente usada 

(Ayers, & Westcot, 1985; Rhoades et al. 1992): 

ECe  = ECs / 2 

Verifica-se pela Figura 7.5.2 que a aplicação continuada de uma água de rega com 

2,0 dS m-1 e uma LF de 10% conduz a uma zona radicular com uma ECe 

aproximada de 4,0 dS m-1 (limite mínimo dos solos salinos). Aumentando a fracção 

de lavagem para 30% o valor de ECe reduz-se para pouco mais de 2,0 dS m-1. 
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Mesmo no caso dos sistemas de rega de maior eficiência como a rega por 

aspersão e rega gota-a-gota, com eficiências de 80 e 90% respectivamente, desde 

que a perda de eficiência não resulte da ocorrência de escoamento superficial, 

estar-se-ão a considerar fracções de lavagem de 20 e 10% respectivamente.  

A abordagem de Tanji & Kielen (2002) permite um quadro de avaliação mais 

realista, na medida que permite considerar a precipitação na fracção de lavagem. 

Dada a sua baixa condutividade eléctrica, a água da precipitação é a mais eficiente 

na lavagem dos sais acumulados durante o período de rega.  

Nos gráficos da Figura 7.5.2 exemplifica-se o efeito da precipitação (efectiva) na 

redução da ECe do solo para duas qualidades de água de rega, com ECi = 1,0 e 

3,0 dS m-1, admitindo uma ET = 1000 mm e Ii = 1000 mm. Quando Pe = 0 mm 

resultam os valores do gráfico anterior, por exemplo, para ECi = 3,0 dS m-1 e 

FL = 0,1 vem ECe ≈ 6,0 dS m-1. Este valor de ECe  decresce para menos 

de 4,0 dS m-1 quando Pe se aproxima dos 600 mm. 

 

Figura 7.5.2 Exemplo do efeito da precipitação efectiva sobre a ECe (média para a zona 

radicular) considerando ET = 1000 mm, Ii = 1000 mm e uma ECi = 1,0 dS/m (à esquerda) e ECi 

= 3,0 dS/m (à direita) 

Tanji & Kielen (2002) incorporam ainda outro parâmetro, neste caso dependente 

das características do solo e que representa a fracção da água de rega que circula 

através da zona radicular sem se homogeneizar com a matriz do solo e com a 

solução do solo. Trata-se da fracção da água de rega que sofre uma infiltração e 

drenagem preferencial (“bypass flow”) através de fendas e/ou macroporos do solo 

não contribuindo por isso nem para a lavagem de sais nem para a 

evapotranspiração das plantas (1- fi). 
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Com esta abordagem passa a ser necessário considerar uma fracção de lavagem 

efectiva (LFi) que leva em conta a água que se mistura na matriz do solo (fi): 

LFi = (fi Ii + Pe - ET) / (fi Ii + Pe) = (IWi - ET) / IWi 

sendo  

IWi = fi Ii + Pe 

Nesta condições LFi é a fracção de lavagem que interessa para a efectiva remoção 

dos sais, enquanto LF é a fracção de lavagem que é necessário considerar do 

ponto de vista do consumo de água, uma vez que engloba a totalidade da água 

infiltrada, incluindo a fracção que sofre “bypass flow”. 

O gráfico seguinte utiliza o mesmo exemplo anterior (ET = 1000 mm e 

Ii = 1000 mm) para ilustrar o efeito da diminuição de fi. Se fi = 1 vem LF = LFi e, 

como ET = Ii, a fracção de lavagem só é > 0 devido à precipitação, aumentando 

com esta.  

Quando fi < 1, a curva de LFi não sofre qualquer alteração pois, por exemplo, se se 

considerar uma precipitação de 400 mm, com a ET = 1000 mm, continua a ser 

necessário dispor de uma quantidade de água para se homogeneizar com a 

solução do solo correspondente a fi  Ii = 1000 mm, o que dá uma LFi aproximada de 

0,3. Contudo para manter fi  Ii = 1000 mm quando fi decresce é indispensável 

aumentar Ii (o fornecimento de água de rega) o que origina um aumento de LF, no 

caso anterior, para perto de 0,4 e 0,6 quando fi  toma os valores de 0,75 e 0,5 

respectivamente. 

 

Figura 7.5.3 – Exemplos do efeito de fi (fracção da água de rega que se mistura na matriz do 

solo) sobre a fracção de lavagem total (LF) e sobre a fracção de lavagem que efectivamente 

contribui para a lavagem dos sais na zona radicular (LFi). Variação da precipitação efectiva 

(Pe), com ET = 1000 mm e Ii = 1000 mm (LFi=0 se Pe=0). Quando fi = 1 vem LF = LFi, mas se fi < 

1 é necessário aumentar Ii (água de rega infiltrada) para manter a mesma LFi 
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Um dos aspectos que suscita mais incerteza relativamente à avaliação do risco de 

salinização do solo é o que diz respeito ao teor em sais da água disponível para 

rega. O grau de incerteza resulta especialmente do uso que é dado à água usada a 

montante e que possa contribuir para o aumento da sua salinidade. Este efeito 

pode agravar-se quanto mais longe nos situamos na cadeia de transferências de 

água entre albufeiras, especialmente sempre que aumentar a incorporação de água 

drenada de áreas de regadio situadas a montante.  

A monitorização da água do Guadiana revela a ocorrência de picos máximos da 

condutividade eléctrica de 0,9 dS m-1 no Guadiana-Caia e de perto de 0,6 dS m-1 na 

albufeira de Alqueva (EDIA, 2006). Na restante rede de monitorização da rede 

hidrográfica e das albufeiras do Alentejo destacam-se os valores da albufeira do 

Roxo com valores máximos de 1,7 dS m-1 (INAG, 2006). Estes valores, ainda que 

pontuais, são úteis para testar as situações de máximo risco.  

Nestas condições, considere-se um exemplo em que a água de rega disponível 

para a área em estudo atinge os 2,0 dS m-1 e que, como anteriormente, 

ET = 1000 mm e Ii = 1000 mm, o que corresponde a uma dotação de rega elevada. 

Considere-se o caso de culturas de grande sensibilidade à salinidade, susceptíveis 

de sofrer perdas de produção para níveis de ECe >1,5 dS m-1 e ainda, que os níveis 

de precipitação média na região de Ferreira do Alentejo se situam próximo de 600 

mm. Verifica-se pelo gráfico seguinte que será necessário no mínimo uma fracção 

de lavagem de cerca de 0,25 para garantir que ECe < 1,5 dS m-1 (mais 

exactamente com essa fracção de lavagem obtém-se um valor estimado de 

ECe = 1,45 dS m-1).  

Comparando esta fracção de lavagem com a que se obtém na curva de LFi na 

Figura 7.5.4 (que se aplica às mesmas condições de ET e Ii) constata-se que a 

precipitação de 600 mm permite só por si uma fracção de lavagem próxima de 0,40 

(mais exactamente de 0,38). Entrando com esta nova fracção de lavagem 

novamente no gráfico seguinte verifica-se que apenas com a acção da precipitação 

se conseguiria uma redução da ECe média na zona radicular para 1,1 dS m-1. 
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Figura 7.5.4 – Exemplo do efeito da precipitação efectiva sobre a ECe (média para a zona 

radicular) considerando ET = 1000 mm, Ii = 1000 mm e uma ECi = 2,0 dS/m 

Os registos de precipitação em Ferreira do Alentejo indicam que nos últimos 50 

anos ocorrerem valores máximos de quase 1000 mm (1963/64) e mínimos de cerca 

de 100 mm (1956/57). Com esta variabilidade da precipitação é de esperar que o 

risco de salinização do solo possa sofrer também grandes variações interanuais.  

Considerando ainda o mesmo exemplo anterior, pode ver-se no gráfico da 

Figura 7.5.5 os valores máximos da condutividade da água de rega (ECi) 

admissíveis para evitar a subida da ECe acima de 1,5 dS m-1 quando apenas a 

precipitação contribui para a fracção de lavagem. Verifica-se que para a referida 

precipitação de 600 mm se pode admitir uma água de rega com 2,5 dS m-1 sem ter 

que considerar uma fracção de lavagem adicional. No entanto, em anos secos, por 

exemplo com cerca de 200 mm de precipitação, o limite admissível da água de rega 

será pouco mais de 1,0 dS m-1, para conseguir que a lavagem dos sais se faça 

apenas com a precipitação. O problema é que embora seja nos anos secos que é 

mais importante evitar a subida da salinidade do solo, para permitir a lavagem 

apenas com a precipitação e assim poupar as reservas hídricas, é também nos 

anos secos que a condutividade da água tem tendência para se apresentar mais 

elevada. 
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Figura 7.5.5 – Linha de demarcação da condutividade eléctrica da água de rega (ECi) que 

origina uma condutividade eléctrica média na zona radicular ECe > 1,5 dS/m (acima da linha) e 

ECe < 1,5 dS/m (abaixo da linha) quando apenas a  precipitação efectiva (Pe) contribui para a 

fracção de lavagem. Exemplo para ET = 1000 mm e Ii = 1000 mm 

A fracção de lavagem necessária sofre um agravamento evidente se se considerar 

as perdas de água de rega devido ao “bypass flow”. Admitindo que essas perdas 

correspondem a 25% (fi = 0,75 – exemplo da esquerda na Figura 7.5.3) e 

considerando a mesma Pe média de 600 mm, verifica-se que LF tem de subir para 

0,48 para manter a mesma fracção de lavagem efectiva (LFi) de 0,38. Neste caso 

seria necessário aumentar a dotação de rega (Ii) de 1000 mm para 1333 mm de 

modo a incorporar os 25 % de perdas e manter LFi = 0,38 e ECe = 1,1 dS m-1. 

Consequentemente, a fracção de lavagem global sobe para LF = 0,48.  

Apesar de se obter uma ECe bem abaixo do limite que se pretendia não é possível 

reduzir o reforço da dotação de rega, uma vez que a precipitação ocorre 

normalmente fora do período de regadio e, portanto, embora contribuindo para a 

lavagem de sais não pode ser contabilizada para suprir a evapotranspiração nem 

para reduzir as perdas de rega devido ao “bypass flow”.  

Em síntese, podem-se tirar algumas ilações gerais para duas situações diferentes 

quanto à qualidade da água de rega:  

a) Enquanto a água de rega disponível não ultrapassar os 0,6-0,7 dS m-1 (o que 

corresponde aproximadamente aos registos máximos observados na albufeira 

de Alqueva) não é de prever que ocorram problemas muito significativos de 

salinidade do solo, uma vez que nessas condições mesmo em anos muito 

secos, com apenas 100 mm de precipitação, fornecem água da chuva 

suficiente para evitar a acumulação de sais na zona radicular. Porém, em anos 

muito secos, só pontualmente será admissível que se mantenham as mesmas 

condições de utilização dos anos normais, pois, para além da óbvia redução 

das reservas hídricas, tenderá a ocorrer um aumento da salinidade da água, o 
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que obrigará ao reforço da fracção de lavagem com a própria água de rega, 

levando a um maior consumo da água disponível para rega. 

b) Sempre que a água se aproximar de valores de condutividade semelhantes aos 

máximos verificados na albufeira do Roxo (cerca de 2,0 dS m-1), anos 

medianamente secos, com menos de 400 mm de precipitação, podem levar à 

ocorrência de problemas de salinidade do solo, o que deverá obrigar a uma 

gestão da rega em conformidade. Anos secos consecutivos farão, 

naturalmente, aumentar do risco de ocorrência de problemas de salinidade do 

solo, quer por via da menor lavagem pela precipitação quer por via do aumento 

da salinidade da água disponível para rega. 

Estas apreciações são genéricas, baseiam-se em exemplos tipo e em metodologias 

que não incorporam múltiplos factores específicos para cada local e que intervém 

na resposta final de cada solo no que diz respeito à sua susceptibilidade à 

salinização. Nomeadamente, aplicam-se a solos bem drenados em que não se 

verificam limitações à lavagem dos sais.  

Metodologia para avaliação da susceptibilidade dos solos à salinização 

Os problemas de salinidade não se manifestam de modo igual e homogéneo na 

paisagem, tendendo a fazer-se sentir primeiro e de forma mais acentuada em solos 

com má drenagem, que sofrem maior acumulação de escoamento superficial e 

subsuperficial ou que estão sob a influência de lençóis freáticos próximos da 

superfície.  

Neste contexto foi elaborada uma Carta de Susceptibilidade do Solo à Salinização 

(Desenho 21, que consta do Anexo II) que leva em consideração fundamentalmente 

a drenagem do solo e a sua situação fisiográfica. Com esta carta pretende-se obter 

um indicador relativo que permita localizar as áreas mais sensíveis e estabelecer 

uma gradação entre as áreas dos blocos de rega onde é mais provável fazerem-se 

sentir em primeiro lugar os efeitos da salinidade e aquelas onde esse efeito tenderá 

a ocorrer mais tardiamente, apenas se as condições de acumulação de sais se 

mantiverem muito tempo ou tiverem uma grande intensidade, por exemplo, em 

resultado de uma aplicação persistente de água com elevada salinidade.  

As classes de drenagem atribuídas a cada unidade-solo (ver Anexo IV) são as já 

referidas na caracterização da situação de referência (na secção relativa às 

propriedades do solo na zona radicular) e que resultam de uma simplificação das 

classes da FAO adoptadas no trabalho do IDRHa (2003). Para cada classe de 

drenagem está implícito um índice representativo do balanço entre entradas 

(infiltração) e saídas (drenagem) de água e sais. O valor de entrada corresponde ao 

valor mínimo que permite estabelecer a diferenciação das saídas e 

consequentemente também um valor de balanço diferente para cada classe, 

conforme se pode observar no quadro seguinte. Deste modo o valor do balanço 
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reflecte o nível de acumulação de sais previsível, quanto maior o valor do balanço, 

significa que menor é a drenagem (saídas) e maior será a tendência de acumulação 

de sais (Quadro 7.5.7).  

Quadro 7.5.7– Balanço de sais no solo em função das classes de drenagem 

Classes Drenagem Entradas Saídas Balanço descendente 

1 3 0 3 

2 3 1 2 

3 3 2 1 

4 3 3 0 

A localização do solo na paisagem é determinada em função das 3 classes do 

“wetness índex” definidas também na caracterização da situação de referência no 

que respeita aos parâmetros da morfologia do terreno. Para cada uma das 3 

situações definidas está implícito também um índice do balanço de entradas e 

saídas de escoamento e sais devido ao fluxos laterais e ascensionais conforme se 

apresenta no Quadro 7.5.8. Também neste caso quanto maior é o valor do balanço 

maior será a tendência para a acumulação de escoamento e de sais. 

Quadro 7.5.8 – Balanço de sais no solo em função da fisiografia 

Classe W W Entradas Saídas Balanços laterais e ascendente 

1 <6 0 1 -1 

2 6 - 10 1 1 0 

3 >10 2 1 1 

A conjugação dos índices correspondentes aos dois tipos de balanços, 

descendente por um lado, e laterais e ascendente por outro, permite obter o 

conjunto de 4 graus de susceptibilidade do solo à salinização que se apresentam no 

Quadro 7.5.9. 

Quadro 7.5.9 – Graus de susceptibilidade do terreno à salinização do solo, definidos pela 

interacção das características do solo com W 

Classes de W Classes de drenagem 

(“wetness índex”) 4 3 2 1 

1 1 1 2 2 

2 1 2 2 3 

3 2 2 3 4 

Graus de susceptibilidade do terreno à salinização do solo: 

1 baixo 

2 médio 

3 alto 

4 muito alto 
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Resultados da avaliação da susceptibilidade dos solos à salinização 

A aplicação da metodologia descrita permite assim, diferenciar 4 graus de 

susceptibilidade à salinização cuja representação na área dos blocos de rega se 

apresenta no Quadro 7.5.10.  

Quadro 7.5.10– Distribuição das classes de susceptibilidade à salinização nas Alternativas 1 e 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Graus de 

Suscept. 

Área    

(ha) 

Área     

(%) 

Acum. 

(%) 

Área    

(ha) 

Área     

(%) 

Acum. 

(%) 

1 1600 28,7% 28,7% 1480 28,7% 28,7% 

2 3367 60,3% 89,0% 3118 60,6% 89,3% 

3 547 9,8% 98,8% 491 9,5% 98,9% 

4 64 1,2% 100,0% 56 1,1% 99,9% 

n.d. 3 0,0%  3 0,1%  

Total 5581 100,0%  5148 100,0%  

A grande maioria da área dos blocos de rega em análise, cerca de 60 % da área 

total, surge classificada no grau médio de susceptibilidade à salinização (grau 2), 

para qualquer das alternativas de Projecto. As áreas classificadas com 

susceptibilidade alta e muito alta (graus 3 e 4) representam cerca de 11 % do total a 

irrigar, também para ambas as alternativas de Projecto. Quanto mais salina for a 

água de rega a aplicar mais rapidamente poderão surgir problemas de salinidade, 

sendo de antever que seja nestas áreas que tais problemas se venham a fazer 

sentir primeiro, devendo por isso ser utilizadas como áreas privilegiadas para a 

monitorização deste problema. Do ponto de vista da comparação entre alternativas 

de Projecto pode concluir-se que em termos de risco de salinização ambas são 

equivalentes entre si. 

É ainda de realçar que a utilização de águas superficiais para rega, provenientes da 

albufeira de Alqueva, constituirá previsivelmente um impacte positivo quanto à 

salinização dos solos uma vez que esta água apresentará uma melhor qualidade 

em termos concentração de sais do que os recursos hídricos subterrâneos 

actualmente utilizados. De facto, a rega com águas subterrâneas representa 

claramente um maior risco potencial de salinização do solo do que o uso de águas 

superficiais. 
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SODIZAÇÃO DO SOLO 

Considerações iniciais 

A sodização ou alcalização do solo consiste no aumento do teor de sódio adsorvido 

no complexo de troca, sendo a percentagem de sódio de troca (Exchange Sodium 

Percentage – ESP) uma medida do grau de sodização de um solo. A razão de 

adsorção de sódio (Sodium Adsorption Ratio – SAR) normalmente determinada no 

extracto de saturação (na solução do solo) é outro indicador da sodização, com 

valores aproximadamente iguais ao ESP na gama entre 2 e 30%. 

Embora teores de sódio muito elevados possam ter efeitos negativos sobre a 

nutrição das plantas, regra geral, os principais efeitos negativos do sódio fazem-se 

sentir de forma indirecta nas plantas através da deterioração das características 

físicas do solo.  

A acção do sódio manifesta-se pela influência que exerce no comportamento dos 

colóides, em especial dos minerais de argila. Quanto mais alta for a ESP maior será 

a tendência das argilas para dispersarem na presença de água, o que origina o 

colapso dos agregados de partículas do solo, desaparecendo com eles também os 

poros intra e inter-agregados. Ocorrem consequências diferentes consoante este 

fenómeno se dá à superfície do solo, sob a acção directa da chuva ou da água de 

rega, ou nas camadas subsuperficiais do solo.  

À superfície o colapso da agregação contribui para a formação de uma crosta 

superficial levando a uma redução drástica na taxa de infiltração da água, com 

evidente perda de eficiência da rega, aumento do escoamento superficial e da 

erosão. Nas camadas subsuperficiais a estrutura do solo tende a tornar-se massiva, 

compacta, originando camadas extremamente duras ao secar e muito pouco 

permeáveis para a água e para o ar.  

Vários factores influem no risco de sodização dos solos utilizados em regadio, 

alguns são comuns aos referidos para o risco de salinização mas apresentam 

especificidades próprias. É o caso da qualidade da água de rega que é 

determinante não só pela sua concentração em sais mas também pelo SAR que 

apresenta. Outro parâmetro relevante é o da concentração em bicarbonatos, pelo 

efeito que pode ter na precipitação do carbonato de cálcio da água de rega, depois 

de adicionada ao solo com o consequente aumento do SAR. 

A resposta do solo à sodização depende de vários factores: valor de ESP, textura 

(em especial a proporção de argila), tipos de minerais de argila dominantes, 

percentagem de matéria orgânica e de óxidos e hidróxidos de Fe e Al, teor em 

carbonatos. Um valor de ESP relativamente elevado pode reflectir condições 

naturais indutoras de sodização, por exemplo, em consequência de um material 

originário com composição mineralógica rica em sódio. A susceptibilidade do solo à 
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sodização será tanto maior quanto maior for a percentagem de argila e, 

especialmente, quanto maior for a proporção de esmectites (nomeadamente de 

montmorilonites) e ilites e menor a proporção de caulinites. Por outro lado, solos 

mais ricos em matéria orgânica, em carbonatos e em sesquióxidos resistem melhor 

aos efeitos negativos do sódio. 

Tal como para a salinização também a localização topográfica do solo é um factor 

relevante para a susceptibilidade à sodização. São especialmente susceptíveis os 

locais com má drenagem externa, em que possa ocorrer a confluência de 

escoamento superficial e subsuperficial ou haver ascensão capilar a partir de 

toalhas freáticas ricas em sódio.  

Sodização e qualidade da água de rega 

Apesar de se classificarem como solos sódicos aqueles que apresentam um 

ESP > 15 %, este valor não corresponde a nenhuma variação abrupta no efeito do 

sódio. Pelo contrário, a sua influência e o seu efeito negativo sobre as propriedades 

físicas do solo são graduais e podem fazer-se sentir a valores próximos de zero, 

dependendo da concentração em sais da água que é aplicada ao solo (Sumner, 

1993). Aliás, reconhecendo este facto a classificação de solos australiana considera 

sódicos os solos com um ESP > 6%. 

A influência do sódio nas propriedades físicas do solo manifesta-se em resultado da 

interacção deste com a água e o resultado final depende não só da ESP mas 

também da SAR e da condutividade eléctrica da água em contacto com o solo.  

Para igual ESP do solo (e igual SAR da água) quanto melhor for a qualidade da 

água aplicada (menor teor em sais, menor condutividade eléctrica) maior será a 

tendência de dispersão dos colóides do solo e, em consequência, mais acentuada 

será a redução da taxa de infiltração e da permeabilidade do solo.  

No Quadro 7.5.11 (extraído de Ayers, & Westcot, 1985; ver versão completa no 

Anexo IV) apresentam-se valores e linhas orientadoras para a interpretação da 

qualidade da água para regadio atendendo à influência do SAR na infiltração e 

permeabilidade do solo. Quanto mais elevada for a SAR da água (ou o ESP do 

solo) mais alta tem de ser a salinidade da água (EC) para se poder usar sem 

restrições.  
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Quadro 7.5.11 – Restrições ao uso da água de rega pelos efeitos sobre a taxa de infiltração e 

permeabilidade do solo, por classes de SAR e condutividade eléctrica (EC) * 

Grau de restrição no uso SAR EC (dS/m) 
Nenhum Ligeiro a moderado Forte 

0 – 3 = > 0.7 0.7 – 0.2 < 0.2 

3 – 6 = > 1.2 1.2 – 0.3 < 0.3 

6 – 12 = > 1.9 1.9 – 0.5 < 0.5 

12 – 20 = > 2.9 2.9 – 1.3 < 1.3 

20 – 40 = > 5.0 5.0 – 2.9 < 2.9 

* (extraído de Ayers, & Westcot, 1985; versão completa no Anexo IV) 

Este quadro parece contradizer a preocupação dominante quando o que está em 

causa é a salinidade do solo. Com efeito, a manutenção de condições físicas 

aceitáveis nos solos sódicos, nomeadamente a sua drenagem interna, só é possível 

mediante o aumento (ou a manutenção) do nível de salinidade da água aplicada. 

Mas como dessa forma se contribui para aumentar o risco de salinização do solo, 

torna evidente que os solos sódicos requerem uma gestão da rega muito 

cuidadosa. 

Outra implicação importante a tirar do quadro anterior é que em solos com um ESP 

significativo o fornecimento de água de baixa salinidade, seja água de rega ou de 

precipitação, pode ser a principal causa dos problemas de infiltração e drenagem 

que ocorrem nestes solos. A aplicação de água de rega com alguma salinidade, ou 

a aplicação de correctivos que garantam uma maior EC da solução do solo no 

período de Inverno, podem permitir a manutenção de melhores condições físicas 

nesses solos ou contribuir mesmo para a sua recuperação.  

Para analisar o efeito da qualidade da água no risco de sodização do solo recorreu-

se às bases de dados sobre recursos hídricos, de acesso público, disponibilizadas 

pelo INAG (2006) e também pela EDIA (2006).  

No primeiro caso considerando os dados das redes Qualidade, Qualidade DGA e 

Qualidade Automática, para as bacias do Guadiana e do Sado, incluindo as 

albufeiras e a restante rede hidrográfica. 

É de salientar que apesar do elevado número de parâmetros analisados, há uma 

completa ausência de valores no que diz respeito aos bicarbonatos ou alcalinidade 

da água. Além disso, apesar da inclusão de outros parâmetros com interesse para 

a avaliação da sodização dos solos, como é o caso dos teores de Ca, Mg e Na, 

necessários ao cálculo do SAR, os valores disponibilizados são ainda muito 

escassos situando, em regra geral, bem abaixo da dezena de análises para cada 

ponto de recolha, pelo menos no caso da albufeira do Alqueva e de outras no Baixo 

Alentejo com possível interesse para o presente estudo. 
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A partir dos dados referidos sobre a qualidade da água, seleccionaram-se dois 

cenários de qualidade da água de rega:  

Água 1 (EC = 1,6 dS m-1; SAR = 2,0) água com composição formulada a partir dos 

valores mais elevados (máximos) registados para a albufeira do Roxo 

(embora baseados em muito poucas amostras, p.e. para o Na apenas 4); 

Água 2 (EC = 0,3 dS m-1; SAR = 3,7) água fictícia que potencia o efeito de 

sodização, apresentando um valor de SAR alto, mas admissível, no 

panorama de valores registados na rede hidrográfica do Alentejo4 e, 

simultaneamente com um valor baixo de condutividade eléctrica. 

De acordo com o Quadro 7.5.11, sobre os tipos de água e o seu efeito sobre a taxa 

de infiltração e a permeabilidade do solo, a Água 1 é uma água que pode ser usada 

sem restrições (SAR<3 e EC>0,7 dS m-1) e a Água 2 situa-se na fronteira entre um 

grau de restrição moderado a forte (SAR>3 e EC<0,3 dS m-1). 

Com base nestes dois tipos de águas, apresentam-se no quadro seguinte 

(Quadro 7.5.12) os resultados da composição química da solução do solo obtidos 

por simulação com o modelo Watsuit (Rhoades et al., 1992). Estes resultados 

referem-se ás condições de equilíbrio dinâmico com a água aplicada, admitindo os 

mesmos pressupostos já referidos no ponto relativo à salinização, nomeadamente, 

a existência de drenagem livre e uma repartição da evapotranspiração em cada 

quarto da espessura total de desenvolvimento do sistema radical das plantas 

correspondente a 40, 30, 20 e 10% do total, do quarto mais superficial para o mais 

profundo.  

Os valores apresentados no Quadro 7.5.12 são os valores médios da EC e da SAR 

da solução do solo para toda a espessura da camada de desenvolvimento das 

raízes, para a metade superior dessa espessura e apenas para a superfície do solo. 

Apresentam-se fracções de lavagem crescentes (LF) de 0,05 a 0,40.  

 

 

 

 

                                                

4 Excluindo alguns dados, aparentemente anormais, indicados para as albufeiras de Lucefecit, Monte Novo e Vigia 

(SAR>10), Beliche (SAR>40!) e Caia (SAR>100!). 
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 Nos dados relativos à Água 2 incluem-se duas situações diferentes, em que a 

segunda se diferencia pelo facto de haver saturação da solução do solo com 

carbonatos (como pode suceder nos Solos Calcários ou em unidades carbonatadas 

da ordem dos Barros):  

a) No caso da Água 1 a simulação das duas situações não apresenta diferenças 

significativas dado que a água tem uma baixa relação HCO3/Ca (aprox. 1) 

registando-se em ambos os casos a precipitação de carbonato de cálcio, o 

que faz subir um pouco o SAR da água à superfície do solo, passando de 2,0 

para 2,2 em simultâneo com uma descida da EC de 1,6 para 1,4 dS m-1.  

b) Com a Água 2, cuja relação HCO3/Ca se aproxima de 6, verifica-se que a 

saturação da solução do solo com carbonatos permite uma maior 

concentração de Ca, mantendo assim uma SAR da solução do solo mais 

baixa – a solução do solo à superfície passa a ter um SAR de 1,9 quando a 

água adicionada tinha 3,7 apesar do ligeiro aumento da EC de 0,3 para 

0,5 dS m-1. Quando não há saturação com carbonato de cálcio a solução do 

solo à superfície mantém as características da Água 2 (Quadro 7.5.12).  

Os resultados das simulações permitem constatar o decréscimo da EC e da SAR 

da solução do solo com o aumento da fracção de lavagem. Mostram ainda que a 

Água 2, como seria expectável, apresenta um maior potencial de sodização do solo 

atingindo a solução no equilíbrio valores de SAR sempre superiores a 4 na metade 

superior da espessura de desenvolvimento radical e mais de 5 (com excepção de 

LF=0,40) quando considerada a média para toda a espessura radical. Estes valores 

são claramente susceptíveis de causar problemas de infiltração e drenagem no 

solo, dependendo a resposta final do solo de outros factores já referidos e não 

considerados nestas simulações, como a sua ESP inicial, textura, etc. 

Um factor edáfico que o modelo Watsuit leva em consideração, indirectamente, é a 

presença de carbonatos no solo. Quando tal sucede verifica-se que a Água 2 

apesar do seu maior potencial de sodização pode apresentar um comportamento 

ainda melhor do que a Água 1 quando a fracção de lavagem é 0,20 ou superior, 

quer para o SAR quer para a EC, neste último parâmetro a vantagem da Água 2 é 

ainda mais acentuada dada a sua muito baixa EC.  
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Quadro 7.5.12– Resultados de simulações com o Watsuit (Rhoades et al., 1992) para duas 

águas diferentes: Água 1 baseada nos valores máximos da albufeira do Roxo e Água 2 com 

maior potencial de sodização (valores de EC em dS m-1) 

LF EC Méd EC ½Sup SAR Méd SAR ½Sup 

Água 1: EC = 1,6 dS m-1; SAR = 2,0 

(mmol(+)/l): Ca= 5.00; Mg= 5.80; Na=  4.60; K= 0.30; Cl= 8.60; ALK= 5.00; SO4= 2.10 

EC Superf. =  1.37; SAR Superf. =  2.20 

0.05 6.27 2.40 4.92 2.88 

0.10 4.61 2.30 4.16 2.79 

0.20 3.37 2.13 3.42 2.64 

0.30 2.80 2.01 3.00 2.52 

0.40 2.46 1.90 2.71 2.41 

Água 2: EC = 0,3 dS m-1; SAR = 3,7) 

(mmol(+)/l): Ca= 0.20; Mg= 0.40; Na= 2.00; K= 0.10; Cl= 0.80; ALK= 1.50; SO4= 0.40 

(Sol. do solo s/ carbonatos) EC Superf. = 0.31; SAR Superf. =  3.65 

0.05 1.35 .50 7.83 4.81 

0.10 .96 .48 6.64 4.70 

0.20 .68 .44 5.69 4.50 

0.30 .56 .41 5.14 4.34 

0.40 .48 .39 4.77 4.21 

(Sol. do solo saturada c/ carbonatos) EC Superf. = 0.45; SAR Superf. =  1.89 

0.05 1.55 .73 5.86 2.50 

0.10 1.19 .71 4.36 2.37 

0.20 .97 .69 3.07 2.18 

0.30 .88 .67 2.47 2.02 

0.40 .83 .65 2.11 1.90 

Notas: 

LF é a fracção de lavagem, os valores Méd referem-se à média de toda a espessura do sistema 

radical, os ½Sup apenas à metade superior dessa espessura e os Superf, aos mm superficiais 

do solo;  

AlK, representa fundamentalmente os bicarbonatos; 

A ECe (extracto de saturação do solo) é aprox. ½ dos valores de EC indicados (sol. solo). 

Os exemplos apresentados não podem ser interpretados como situações reais 

directamente aplicáveis aos solos da área em estudo, fundamentalmente, devido à 

ausência de dados experimentais que possam atestar do grau de verosimilhança 

destas ou de outras simulações. Apesar das suas limitações estes exemplos 

permitem ilustrar a variabilidade do risco de sodização, resultante da variabilidade 

das conjugações possíveis entre as características da água e do solo. Dentro de 

certos limites é, pois, admissível que uma determinada água com uma qualidade 

desadequada para um certo grupo de solos, quando aplicada a outro grupo de 

solos possa não representar um muito mais baixo risco de sodização. 
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Em todo o caso, um requisito basilar para minimizar o problema da sodização 

consiste em garantir que a água a disponibilizar apresenta o mais baixo SAR 

possível. Para isso é indispensável dar maior atenção a este parâmetro (e também 

aos bicarbonatos) nas rotinas de monitorização da qualidade da água. Só com um 

quadro suficientemente amplo de registos, que incorporem a variabilidade intra e 

interanual, será possível avaliar de forma mais segura o risco de sodização do solo 

associado à qualidade da água e da eventual necessidade de implementar medidas 

preventivas a montante. 

Tal como para a salinização também para o risco de sodização é necessário ter 

presente o efeito e a influência exercida pela precipitação. Enquanto para os sais o 

efeito da precipitação é um efeito positivo pela lavagem que possibilita, no caso de 

solos com teores significativos de sódio pode contribuir para agravar as condições 

físicas do solo dada a sua baixa EC. Conforme se pode observar pelo Quadro 

7.5.11 a água da chuva (EC << 0,2 dS m-1) enquadra-se no tipo de água que 

apresenta fortes restrições de uso mesmo para os solos da primeira classe de SAR 

(0-3). Especialmente para solos que apresentem, ou venham a apresentar, uma 

SAR > 3 (ou ESP) pode vir a justificar-se a adopção de algumas medidas 

preventivas, como a aplicação de correctivos cálcicos solúveis (gesso por exemplo) 

durante os períodos de Inverno. 

Metodologia para avaliação da susceptibilidade dos solos à sodização 

O risco de sodização do solo em cada local concreto depende da conjugação que 

se obtém para as variáveis mais determinantes. Não podendo antever diferenças 

quanto à qualidade da água para diferentes sectores da área em estudo, optou-se 

por admitir que a água distribuída apresentará uma qualidade mais ou menos 

homogénea em toda área. Também os factores climáticos se podem considerar 

homogéneos em toda a área. Nestas condições as principais diferenças resultam 

da variabilidade dos factores do terreno, edáficos e topográficos.  

No Desenho 22, constante do Anexo IV, apresenta-se uma Carta de 

Susceptibilidade do Solo à Sodização que leva em consideração diversas 

características edáficas e a situação fisiográfica do solo. Procurou-se deste modo 

obter um índice que permita assinalar as áreas dos blocos de rega com diferentes 

graus de sensibilidade à sodização e aos seus efeitos.  

Em relação às características edáficas analisa-se separadamente o horizonte 

superficial (horizonte A) e o horizonte subsuperficial (em geral o horizonte B, mas 

também o C se incluído na espessura efectiva). Para cada horizonte são tomadas 

em consideração as seguintes variáveis, expressas em classes ou simplesmente 

em termos de presença/ausência (1/0) (no Anexo IV correspondente ao descritor 

solos apresentam-se os valores atribuídos a cada família):  
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1. Percentagem de Sódio de Troca (ESP) – utilizaram-se os dados analíticos 

existentes para as famílias de solos cartografadas na área em estudo (IDRHa, 

2003; SROA, 1973 e Cardoso, 1965), aplicando a cada uma as classes de ESP 

indicadas no Quadro 7.5.13 (no Anexo IV correspondente ao descritor solos). 

Este parâmetro merece uma abordagem mais detalhada e uma muito melhor 

caracterização analítica dos solos da região. 

Quadro 7.5.13 – Classes para a percentagem de sódio de troca (ESP) 

Classes ESP ESP (%) 

1 0-3 

2 3-6 

3 6-15 

4 >15 

2. Textura – consideraram-se as texturas grosseiras (arenosa e arenosa-franca) 

como não sensíveis ao efeito do sódio (0) e as texturas medianas e finas (as 

restantes classes texturais) como sensíveis (1). 

3. Presença de esmectites – basicamente considerou-se como tendo teores 

elevados de esmectites (1) todas as famílias da ordem dos Barros e as famílias 

dos sub-grupos Para-barros dos Solos Calcários (nos horizontes superficiais) e 

dos Solos Argiluviados (nos horizontes subsuperficiais). 

4. Presença de carbonatos – assinala-se a presença de carbonatos no solo com -

1 (em vez de 1) e ausência com 0, na medida em que os carbonatos podem 

atenuar os efeitos negativos do sódio. Como exemplificado anteriormente 

podem contribuir para reduzir a SAR da água de rega e aumentar a 

concentração electrolítica da solução do solo. Estes solos, devido ao maior teor 

de Ca2+ no complexo de troca são também menos sensíveis ao aumento do 

teor de sódio adsorvido. 

Com os parâmetros edáficos referidos elaborou-se índice de sensibilidade à 

sodização para cada horizonte, expresso em 4 graus, de 1 a 4, em que quanto mais 

alto é o valor obtido mais susceptível é o horizonte aos efeitos da sodização. Essa 

síntese envolve três etapas de cálculo: 

1. multiplicação entre a classe de ESP e a classe de textura, corrigindo o valor 

mínimo obtido de 0 para 1 (obtém-se um leque entre 1 e 4);  

2. soma algébrica das classes que traduzem a presença de esmectites e de 

carbonatos (gama de valores obtidos, –1, 0 e 1); 
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3. soma algébrica dos parâmetros obtidos na etapa 1) com os obtidos na etapa 2) 

com uma correcção de modo a que os valores inferiores a 1 ou superiores a 4 

sejam convertidos, respectivamente, no valor mínimo 1 e no valor máximo 4.  

O mesmo índice de susceptibilidade à sodização é generalizado ao solo adoptando 

o valor correspondente ao horizonte que obteve o grau mais alto, considerando que 

esse será o horizonte mais limitativo.  

Mas a susceptibilidade do solo à sodização depende também das condições de 

drenagem do solo, na medida em que estas condições condicionam o tempo de 

permanência do sódio e a extensão das reacções de troca que podem levar ao 

progressivo aumento do ESP do solo. Conjugou-se por isso o grau de 

susceptibilidade à sodização para os constituintes do solo com a classe de 

drenagem das famílias de solos, já referidas anteriormente e apresentadas no 

Anexo IV correspondente ao descritor solos, tendo-se obtido os graus de 

susceptibilidade do solo à sodização que se apresenta no Quadro 7.5.14. 

Quadro 7.5.14– Graus de susceptibilidade do solo à sodização definidos pela interacção da 

susceptibilidade dos constituintes do solo com a sua classe de drenagem 

Classes de drenagem Grau dos constituintes do solo 

 1 2 3 4 

1 2 3 4 4 

2 2 3 3 4 

3 1 2 3 3 

4 1 2 2 3 

Por último, conjugando o grau de susceptibilidade do perfil do solo com a fisiografia 

do terreno em que se localiza, definida a partir do “wetness index” conforme já 

referido também para a salinização, obtem-se o índice final de susceptibilidade do 

terreno à sodização do solo, de acordo com a matriz de interacção do 

Quadro 7.5.15.  

Como se pode verificar, deu-se maior relevância ao grau de susceptibilidade 

resultante das características edáficas, contribuindo a fisiografia fundamentalmente 

para atenuar ou agravar esse grau de susceptibilidade nas situações mais 

extremas, respectivamente nas zonas de fácil drenagem externa e nas zona de 

maior acumulação de escoamento superficial e subsuperficial e de formação de 

toalhas freáticas pouco profundas.  
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Quadro 7.5.15– Graus de susceptibilidade do terreno à sodização do solo, definidos pela 

interacção da susceptibilidade do solo com W 

Classes de W Graus de susceptibilidade do solo 

(“wetness index”) 1 2 3 4 

1 1 1 2 3 

2 1 2 3 4 

3 2 3 3 4 

Graus de susceptibilidade do terreno à sodização do solo: 

1 baixo 

2 médio 

3 alto 

4 muito alto 

Resultados da avaliação da susceptibilidade dos solos à sodização 

A aplicação da metodologia anterior permite diferenciar 4 graus de susceptibilidade 

à sodização cuja distribuição na área dos blocos de rega se apresenta no 

Quadro 7.5.16:  

Quadro 7.5.16 – Distribuição das classes de susceptibilidade à sodização nas Alternativas 1 e 2 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Classes 

Sodização 

Área    

(ha) 

Área     

(%) 

Acum. 

(%) 

Área    (ha) Área     

(%) 

Acum. 

(%) 

1 1379 24,6% 24,6% 1280 24,7% 24,7% 

2 1170 20,9% 45,4% 1026 19,8% 44,6% 

3 2532 45,1% 90,5% 2404 46,5% 91,0% 

4 497 8,9% 99,4% 435 8,4% 99,4% 

n.d. 34 0,6%  30 0,6%  

Total 5612 100,0%  5175 100,0%  

Com base no quadro anterior, verifica-se que cerca de 55 % da área dos blocos de 

rega apresenta um grau alto ou muito alto de susceptibilidade à sodização do solo, 

o que revela este impacte como o que apresenta maior extensão potencial na área 

em estudo, sendo residuais as diferenças entre as duas alternativas de Projecto.  

Atendendo às grandes lacunas de dados analíticos existentes, insuficientes para 

uma caracterização convenientemente dos solos destes blocos de rega, com a 

consequente extrapolação abusiva dos poucos dados existentes, é admissível 

colocar a hipótese de que a metodologia aplicada leve a uma estimativa por 

excesso desta susceptibilidade.  

No entanto, a gravidade deste impacte negativo sobre o solo, as dificuldades para a 

sua recuperação à posteriori, e a própria incerteza quanto aos dados existentes, 
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levam, por precaução, a aceitar os graus de susceptibilidades obtidos e também a 

sua distribuição na área dos blocos de rega.  

Em todo o caso, convém salientar que se tratam de graus de susceptibilidade que 

só tenderão a manifestar-se quanto mais elevados forem os níveis de SAR da água 

de rega aplicada, conforme discutido em pontos anteriores desta secção. 

Importa ainda concluir que neste caso, ao contrário do que sucede com a salinidade 

do solo, os problemas associados à sodicidade podem ser maiores no caso do uso 

de águas superficiais. Apesar de as análises disponíveis das águas superficiais 

indicarem níveis máximos SAR ligeiramente inferiores aos máximos registados para 

as águas subterrâneas, esta situação manifesta-se porque comparando águas 

superficiais e águas subterrâneas com níveis de SAR equivalentes, as primeiras 

tendem a apresentar sempre níveis de salinidade mais baixos do que as segundas. 

Deste modo quanto menor for o nível de salinidade da água maior expressão terá a 

presença do sódio e maior será o risco associado à sodização do solo. 

IMPACTES NA ESTRUTURA DO SOLO 

Metodologia para avaliação da susceptibilidade do solo à degradação da 

estrutura 

A disponibilização de água para rega em áreas até aí de sequeiro levará, em muitos 

casos, a uma intensificação da produção agrícola que poderá ter consequências 

negativas sobre a estrutura do solo, dependendo dos sistemas de produção 

adoptados. Fundamentalmente são de considerar os problemas resultantes da 

formação de crosta à superfície do solo, desagregação e pulverização da camada 

arável e compactação quer da camada arável (“hardsetting”) quer dos horizontes 

subjacentes. Embora cada uma destas formas de degradação da estrutura tenha as 

suas especificidades próprias, de um modo geral todas contribuem com efeitos 

negativos para a fertilidade física do solo, para outras formas de degradação do 

solo e para agravar a poluição difusa dos recursos hídricos superficiais. A 

destruição dos agregados e a deterioração da estrutura do solo conduz 

normalmente à redução da taxa de infiltração, com consequentes perdas na 

eficiência de rega, ao aumento do escoamento superficial e da erosão. A 

diminuição do arejamento e o aumento da resistência à penetração das raízes são 

também consequências directas que levam à redução da capacidade produtiva do 

solo.  
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Para a avaliação deste impacte, à semelhança dos impactes anteriores, foi 

elaborada uma representação cartográfica da susceptibilidade à degradação da 

estrutura do solo em duas cartas independentes: Carta de Susceptibilidade à 

Degradação da Estrutura da Camada Arável (horizonte Ap) e Carta de 

Susceptibilidade à Degradação da Estrutura do Horizonte Subsuperficial 

(geralmente o horizonte B), correspondentes aos Desenhos 23 e 24 (constantes do 

Anexo II) respectivamente.  

Para a caracterização de cada horizonte ou camada utilizou-se a textura e a 

presença de carbonatos, ambas representadas de forma simplificada apenas pelas 

alternativas 0 ou 1, tal como no procedimento adoptado na avaliação da 

susceptibilidade à sodização. No Anexo IV incluem-se os valores das variáveis 

referidas atribuídos a cada família. 

1. Textura – consideraram-se as texturas grosseiras (arenosa e arenosa-franca) 

como não sensíveis à deterioração da estrutura (0), dado que geralmente se 

podem considerar apédicos, e as texturas medianas e finas (as restantes 

classes texturais) como sensíveis (1). 

2. Presença de carbonatos – assinala-se a presença de carbonatos apenas na 

camada superficial (também aqui com –1 em vez de 1, usando 0 para a 

ausência). A presença dos carbonatos e, em geral, a elevada percentagem de 

Ca2+ adsorvido, conferem um maior grau de estabilidade à agregação da 

camada superficial do solo. O mesmo efeito não foi considerado na camada 

subsuperficial. 

No caso da camada superficial conjugaram-se as duas características consideradas 

fazendo a soma algébrica dos dois parâmetros impondo como valor mínimo 0. 

Obtém-se assim um índice para cada horizonte com dois valores possíveis: 0 e 1.  

Este índice simplificado é em seguida conjugado com as 4 classes de drenagem do 

solo transformando-se num índice com 3 graus de susceptibilidade (1 a 3) para 

cada horizonte ou camada do solo (Quadro 7.5.17). Conforme se pode observar 

admite-se que quanto pior é a classe de drenagem do solo maior é a 

susceptibilidade de cada horizonte à degradação das suas condições estruturais. 

Quadro 7.5.17 – Graus de susceptibilidade de cada horizonte à degradação da estrutura, 

definidos pela interacção entre os constituintes e a drenagem do solo 

Classes de drenagem Horizonte A ou B  

 0 1 

1 2 3 

2 1 3 

3 1 2 
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4 1 1 

Por último, com o índice obtido depois de considerar a influência da drenagem do 

solo, integra-se também o efeito do contexto fisiográfico em que se insere o solo, 

quantificado pelo parâmetro W (“wetness index”) já usado na avaliação da 

susceptibilidade à salinização e à sodização. A matriz de interacções adoptada é a 

que consta do Quadro 7.5.18 que dá origem a uma classificação com três graus de 

susceptibilidade do terreno à degradação da estrutura do solo:  

Quadro 7.5.18 – Susceptibilidade do terreno à degradação da estrutura dos horizontes A e B, 

definidos pela interacção da susceptibilidade de cada horizontes com W 

Classes de W Graus de susceptibilidade de cada horizonte 

(“wetness index”) 1 2 3 

1 1 1 2 

2 1 2 3 

3 2 3 3 

Graus de susceptibilidade do terreno à degradação da estrutura dos horizontes A e B: 

1 baixo 

2 médio 

3 alto 

Resultados da avaliação da susceptibilidade do solo à degradação da 

estrutura 

No Quadro 7.5.19 apresenta-se a distribuição dos 3 graus de susceptibilidade à 

degradação da estrutura, na camada arável (horizonte A) e no horizonte 

subsuperficial (predominantemente o horizonte B), obtida para área dos blocos de 

rega em estudo. 

Constata-se que cerca de 20 % da área dos blocos de rega apresenta um alto grau 

de susceptibilidade à degradação da estrutura do solo do horizonte superficial, 

subindo essa área para um pouco mais de 25 % no caso do horizonte 

subsuperficial.  

O uso agrícola destes solos deve evitar todo o tipo de técnicas de maneio do solo 

contribuam para o acentuar da degradação da sua estrutura como é o caso, por 

exemplo, da realização de mobilizações excessivas e da circulação de maquinaria 

pesada com o solo demasiado húmido. Nestas áreas devem-se evitar sistemas de 

produção particularmente intensivos e serão ainda mais desejáveis, sempre que 

possível, a adopção de práticas de não mobilização ou de mobilização mínima, a 

par de outras medidas que promovam o aumento da estabilidade da agregação do 

solo. 
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Quadro 7.5.19– Distribuição das classes de susceptibilidade à degradação da estrutura dos 

horizontes A e B nas Alternativas 1 e 2 

 Alternativa 1  Alternativa 2 

Classes Degrad. 

Estrutura 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

 Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Acum. 

(%) 

 Camada arável (Horiz. A) 

1 1646 29,3% 29,3%  1510 29,2% 29,2% 

2 2857 50,9% 80,2%  2602 50,3% 79,5% 

3 1075 19,2% 99,4%  1033 20,0% 99,4% 

n.d. 34 0,6%   30 0,6%  

Total 5612 100,0%   5175 100,0%  

 Horizonte subsuperficial (Horiz. B) 

1 1600 28,5% 28,5%  1480 28,6% 28,6% 

2 2477 44,1% 72,6%  2261 43,7% 72,3% 

3 1502 26,8% 99,4%  1405 27,1% 99,4% 

n.d. 34 0,6%   30 0,6%  

Total 5612 100,0%   5175 100,0%  

USO DO SOLO 

A entrada em funcionamento do Projecto, representará a possibilidade de 
conversão de sistemas culturais de sequeiro para regadio. O uso do solo 
actualmente mais representado na área em estudo (culturas arvenses de sequeiro) 
dará lugar a outros de maior rentabilidade, prevendo-se especialmente um aumento 
da área de culturas permanentes, como o olival, apoiadas em sistemas de rega 
localizada. 

Ao nível do uso do solo, o impacte previsível é considerado positivo e significativo, 
se for entendido como uma melhoria no aproveitamento das potencialidades 
agrícolas desta região, contribuindo para o aumento da produtividade e do 
rendimento, o que significará que a potenciação da capacidade de uso e dos 
recursos agrícolas se traduzirá em desenvolvimento no sector primário desta 
região.  

A beneficiação de caminhos agrícolas prevista no Projecto constituirá também um 
impacte positivo significativo sobre as acessibilidades locais uma vez que permitirá 
um melhor escoamento de materiais e produtos associados à agricultura. 
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7.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

7.6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A implantação do Projecto em avaliação gerará impactes a nível dos recursos 

hídricos superficiais, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. 

Em termos quantitativos, a principal alteração consiste no aumento dos caudais das 

linhas de água de drenagem da área de implantação do Projecto.  

Em termos qualitativos, a principal alteração consiste no aumento das cargas 

poluentes de origem difusa afluentes às linhas de água, em particular de azoto e 

fósforo, devido à conversão de áreas de sequeiro em regadio e, 

consequentemente, das práticas culturais (aplicação de fitossanitários, adubações, 

etc.) e do tipo de culturas exploradas.  

7.6.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção os principais impactes a registar sobre os recursos 

hídricos dizem respeito a alterações pontuais na qualidade da água em resultado 

das diversas acções de construção previstas. 

As acções de decapagem e limpeza de terrenos, escavação e movimentação de 

terras e limpeza das linhas de água que constituem a rede de drenagem prevista 

nestes blocos de rega, facilitarão o arrastamento de material particulado para as 

linhas de água a que se associará um previsível aumento da turvação e do 

transporte sólido aluvionar. 

A movimentação de maquinaria em obra e o próprio funcionamento dos estaleiros 

de apoio poderão constituir uma fonte de contaminação dos recursos hídricos 

superficiais, resultante da possibilidade da ocorrência de derrames de óleos, 

combustíveis e outras substâncias poluentes. No entanto, a ocorrência destas 

situações poderá ser minimizada ou mesmo anulada, caso sejam adoptadas as 

medidas adequadas de gestão ambiental em obra. 

Embora o aumento da carga de sedimentos nas linhas de água existentes na área 

de implantação do Projecto constitua um impacte negativo, este será muito pouco 

significativo dado o seu carácter localizado, temporário e reversível. 

7.6.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Aspectos quantitativos 

Os impactes verificados durante a fase de exploração sobre os recursos hídricos, 

em termos quantitativos, resultam fundamentalmente da conversão de áreas de 

sequeiro em áreas de regadio, com o consequente aumento da água a drenar pelas 

linhas de água existentes na área em estudo.   
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De forma a evitar a ocorrência de problemas devidos à acumulação de água em 

excesso nos terrenos agrícolas, estão previstas intervenções na rede de drenagem 

natural que assegurem o escoamento dos novos caudais em condições adequadas.  

A magnitude do aumento dos caudais escoados nas linhas de água da área de 

estudo dependerá dos métodos e práticas de rega que serão utilizados e do tipo de 

culturas praticadas. Ao aumento do caudal das linhas de água associa-se um 

aumento da disponibilidade de água superficial para diversos fins.  

De salientar, contudo, que do ponto de vista do utilizador dos recursos hídricos, a 

perda de água por escoamento e infiltração constitui uma perda de rendimento 

indesejável, que interessa minimizar.  

A utilização de boas práticas agrícolas, onde se inclui a utilização dos métodos de 

rega mais eficientes, limitará o volume de água em excesso afluente à rede de 

drenagem, minimizando assim a significância dos impactes sobre os recursos 

hídricos em termos quantitativos. 

Face ao exposto anteriormente e atendendo a que não foram identificados outros 

usos significativos dos recursos superficiais da área em estudo para além da rega, 

uso este que será beneficiado directamente pelo Projecto, considera-se que os 

impactes do ponto de vista quantitativo serão positivos, mas pouco significativos.  

Aspectos qualitativos 

Os impactes sobre os recursos hídricos superficiais, em termos qualitativos, 

consistem fundamentalmente no aumento das cargas de nutrientes e pesticidas 

afluentes ao meio hídrico, em resultado da conversão das áreas de sequeiro em 

áreas de regadio e da potenciação dos fenómenos de lixiviação e arrastamento de 

substâncias devido às escorrências superficiais. 

Associado ao aumento da carga de nutrientes arrastada para os meios hídricos 

superficiais podem ocorrer situações de eutrofização em que o aumento de 

nutrientes nas linhas de água, em especial azoto e fósforo, promove o crescimento 

anormal de seres fototróficos, podendo conduzir a uma forte diminuição do teor de 

oxigénio dissolvido na água; 

Por outro lado, o aumento da carga de pesticidas nos meios hídricos poderá 

originar situações de elevada toxicidade que se repercutirá na afectação de 

diferentes utilizações destes recursos. 

No que respeita à utilização de fertilizantes, são as perdas de azoto por lavagem, 

que ocorre sobretudo na forma de nitratos, que constituem o principal agente de 

poluição difusa do meio hídrico. 
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O montante destas perdas (que pode variar entre poucos quilos a algumas 

centenas por hectare e por ano) e, consequentemente, a extensão dos impactes 

sobre o meio hídrico dependem de numerosos factores, entre os quais se destacam 

as quantidades de nitratos presentes no solo e a intensidade dos fenómenos de 

escoamento e de lixiviação.  

A quantidade de nitratos presentes no solo, por seu turno, depende 

fundamentalmente da quantidade, tipo, época e técnica de aplicação de fertilizantes 

contendo azoto e do azoto nítrico formado por mineralização da matéria orgânica 

presente no solo. 

A mineralização da matéria orgânica e os fenómenos da lavagem dos nitratos são 

fortemente influenciados pelo tipo de utilização do solo e pelas técnicas culturais e 

de rega usadas. 

Desconhecendo-se com exactidão toda a composição e tipo de culturas que virão a 

ser praticadas nas parcelas integradas nos blocos de rega em apreço torna-se 

difícil estimar a quantidade de nutrientes e pesticidas que serão lixiviados e que 

contribuirão para a degradação da qualidade dos recursos hídricos superficiais 

presentes na área de incidência do Projecto.  

Prevê-se, no entanto, que estes impactes possam ser significativos, justificando a 

adopção de medidas de minimização e de monitorização de impactes. 

As medidas de minimização dos impactes associados à poluição difusa de origem 

agrícola consistem na adopção de práticas correctas, no que respeita à utilização 

de fertilizantes e pesticidas. Estas passam por definir com rigor as quantidades de 

cada tipo de fitofármacos a aplicar às culturas (em função da análise da terra, da 

análise foliar e da produção esperada para a cultura que se pretende fazer), em 

aplicá-los nas épocas adequadas e através das técnicas mais eficientes. 

As práticas agrícolas mais correctas são definidas pelos serviços do Ministério da 

Agricultura.    

7.7. VALORES ECOLÓGICOS 

7.7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A análise dos impactes foi efectuada tendo por base um cenário em que a 

implementação dos blocos de rega implicará a conversão potencial máxima das 

culturas de sequeiro em culturas de regadio e regadio intensivo.  

Com este estudo pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os 

potenciais impactes resultantes da construção e exploração do Projecto em 

avaliação nos componentes ecológicos dos ecossistemas.  
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A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foi efectuada 

de acordo com os parâmetros de avaliação já descritos em 7.1, aos quais se 

acrescentam os seguintes: 

Instante: representa o período temporal em que o impacte se manifesta, podendo 

considerar-se o seu efeito imediato, a curto prazo e a médio/longo prazo. 

Âmbito de influência: classifica os impactes consoante o seu grau de afectação 

dos biótopos ou populações se reflicta a nível mundial, europeu, ibérico, nacional, 

regional, ou local. 

Importância ecológica: no que diz respeito aos habitats (e/ou espécies florísticas e 

faunísticas associadas) o impacte apresenta uma importância muito elevada 

quando o seu valor de IVH (Índice de Valorização de Habitats) é superior a 8,0 e/ou 

o habitat é prioritário de acordo com o Anexo B-I Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril; elevada quando o seu IVH se situa entre 6,0 e 8,0 e/ou é considerado como 

habitat de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril; média quando o seu IVH se situa entre 4,0 e 6,0, baixa 

quando o IVH se situa entre 2,0 e 4,0 e muito baixa quando é inferior a 2,0. A 

afectação de espécies de fauna ou flora consideradas prioritárias de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril e/ou com estatuto de conservação CR, EN ou 

VU de acordo com o Livro Vermelho Nacional ou a Lista Vermelha da IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) é considerado um impacte com 

importância ecológica muito elevada. 

Magnitude: considera-se muito elevada, elevada, média, baixa ou muito baixa, 

consoante o habitat seja afectado respectivamente em mais de 80%, entre 60% e 

80%, entre 40 a 60%, 20 a 40% e menos de 20% da área total considerada. Uma 

vez que num estudo desta índole a quantificação dos efectivos populacionais das 

espécies florísticas e faunísticas da região é uma tarefa impossível na maioria dos 

casos, a magnitude dos impactes sobre estas populações será relacionado com a 

perda dos seus habitats de ocorrência, recorrendo para tal à escala definida 

anteriormente. 

Significância: representa uma agregação e avaliação de todas as características 

anteriormente referidas. A sua classificação inclui a gradação de nula, muito baixa 

(ou muito pouco significativo), baixa (ou pouco significativo), média (ou significativo) 

e elevada (ou muito significativo).  

A cada um dos parâmetros classificadores dos impactes foi atribuída uma 

pontuação compreendida entre 0 e 10 consoante o seu nível (Anexo VI). A 

significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média 

ponderada de cada um desses parâmetros (excepto no que respeita ao carácter do 

impacte e ao instante, uma vez que o seu significado não é hierarquizável), 

utilizando a seguinte fórmula: 
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Significância = (Duração + Reversibilidade + Ocorrência + 3 x Âmbito de 

influência+ 3 x Importância ecológica + 6 x Magnitude) / 15 

Na identificação dos impactes foram considerados os resultantes da obra 

propriamente dita, ou seja, a instalação e exploração das condutas de rega, 

hidrantes, bocas de rega, estação elevatória, vias rodoviárias, etc., bem como os 

impactes resultantes do objectivo final do Projecto, ou seja, a conversão das áreas 

de sequeiro em áreas de regadio, situação que se irá verificar durante a fase de 

exploração do Projecto. 

Tendo em conta a tipologia do Projecto analisado bem como as características 

ecológicas do local em que este será implantado foram identificados 8 possíveis 

impactes sobre a flora (Quadros 7.7.1 e 7.7.3) e 13 sobre a fauna (Quadros 7.7.2 e 

7.7.4) decorrentes da execução do Projecto em estudo. Nos pontos seguintes 

apresenta-se o desenvolvimento da análise dos principais impactes identificados 

sobre os valores ecológicos. 

7.7.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

FLORA 

No que diz respeito à flora e vegetação considera-se que os principais impactes 

esperados durante a fase de construção (Quadro 7.7.1) são pouco significativos ou 

muito pouco significativos, uma vez que, as principais comunidades vegetais 

existentes na área de estudo são características de ambientes alterados pelo 

homem devido às práticas agrícolas já preconizadas. No entanto, é importante 

salvaguardar que nas áreas onde foram identificadas populações de Linaria ricardoi 

não haja qualquer tipo de intervenção que as coloque em perigo, sem que se 

contemple um plano de salvaguarda das populações identificadas (neste caso a 

afectação destas populações constituirá um impacte muito significativo). 

FAUNA 

Na fase de construção das infra-estruturas associadas aos blocos de rega em 

estudo não são esperados impactes significativos nesta componente (Quadro 7.7.2) 

salvo no que concerne à eventual perturbação das espécies mais sensíveis (aves 

estepárias, e.g. o sisão e abetarda), se as principais acções associadas a esta fase 

decorrerem durante o seu período de nidificação (Março a Julho). 
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Quadro 7.7.1 – Impactes na flora identificados para a fase de construção 

ACÇÃO GERADORA DE IMPACTE IMPACTE SENTIDO DURAÇÃO 
REVERSI-

BILIDADE 

PROBA-

BILIDADE 

ÂMBITO DE 

INFLUÊNCIA 
x 3 

IMP. 

ECOLÓGICA
x 3 

MAGNI-

TUDE 
x 6 

SIGNIFI-

CÂNCIA 

Temporário Recuperável Certa Local  Muito baixa  Muito baixa  Muito Baixa Movimentação de máquinas e 

veículos afectos à obra 
Perda directa de habitat Negativo 

1 5 10 1 3 1 3 1 6 1,9 

Permanente Recuperável Certa Local  Muito baixa  Muito baixa  Baixa Instalação das condutas, novas vias 

rodoviárias, estações elevatórias 
Perda directa de habitat Negativo 

10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Provável Mundial  Muito 

elevada 
 Indeterminad

a 
 Muito elevada 

Movimentação de máquinas e 

veículos afectos à obra 

Destruição de núcleos de Linaria 

ricardoi 
Negativo 

10 5 5 10 30 10 30 - - 8.8 

Permanente Recuperável Provável Mundial  Muito 

elevada 
 Indeterminad

a 
 Muito elevada 

Instalação das condutas, novas vias 

rodoviárias, estações elevatórias 

Destruição de núcleos de Linaria 

ricardoi 
Negativo 

10 5 5 10 30 10 30 - - 8.8 

Temporário Recuperável Certa Local  Muito baixa  Muito baixa  Muito Baixa Movimentação de máquinas e 

veículos afectos à obra e 

consequente levantamento de poeiras 

Alterações fisiológicas e 

diminuição da capacidade 

fotossintética das espécies 

vegetais 

Negativo 

1 5 10 1 3 1 3 1 6 1,9 
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Quadro 7.7.2– Impactes na fauna identificados para a fase de construção. De referir que os impactes quantificados dizem respeito, essencialmente, à 

avifauna estepária (salvo indicação contrária) 

ACÇÃO GERADORA DE IMPACTE IMPACTE SENTIDO DURAÇÃO 
REVERSI-

BILIDADE 

PROBA-

BILIDADE 

ÂMBITO DE 

INFLUÊNCIA 
x 3 

IMP. 

ECOLÓGICA
x 3 

MAGNI-

TUDE 
x 6 

SIGNIFI-

CÂNCIA 

Temporário Irrecuperável Provável Nacional  Elevada  Média  Moderada Movimentação de máquinas e 

veículos afectos à obra 
Destruição de ninhos no solo Negativo 

1 10 5 5 15 7,5 23 5 30 5,6 

Temporário Recuperável Certa Local  Elevada  Muito baixa  Baixa Instalação das condutas, novas vias 

rodoviárias, estações elevatórias 
Perda directa de habitat  Negativo 

1 5 10 1 3 7,5 23 1 6 3,2 

Temporário Recuperável Certa Local  Elevada  Média  Moderada Aumento da presença humana nas 

áreas afectas à obra e ruído 

associado às acções a efectuar 

Alteração do comportamento das 

espécies faunísticas 
Negativo 

1 5 10 1 3 7,5 23 5 30 4,8 

Permanente Recuperável Certa Local  Baixa  Muito baixa  Baixa 

Beneficiação de acessos 

Compactação dos solos, 

mobilização de sedimentos, 

alterações de relevo e fluxos 

subterrânios de água  

Negativo 
10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Temporário Recuperável Provável Local  Média  Muito baixa  Baixa Derrames de combustíveis e outros 

produtos tóxicos 

Alteração das características 

físico-químicas do solo 
Negativo 

1 5 5 1 3 5 15 1 6 2,3 

Temporário Recuperável Provável Local  Baixa  Baixa  Baixa Instalação dos estaleiros de apoio à 

obra 
Perda directa de habitat  Negativo 

1 5 5 1 3 1 3 2,5 15 2,1 

Temporário Irrecuperável Provável Local  Baixa  Muito baixa  Baixa 

Movimentação de máquinas e 

veículos afectos à obra 

Aumento do risco de 

atropelamento de espécies de 

menor mobilidade como sejam os 

anfíbios e os répteis 

Negativo 
1 10 5 1 3 2,5 7,5 1 6 2,2 
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7.7.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

FLORA 

Relativamente à fase de exploração (Quadro 7.7.3), considera-se como uma das 

principais acções geradoras de impacte, a conversão das áreas de cultura de 

sequeiro para cultura de regadio. As culturas de sequeiro são um dos biótopos 

onde a Linaria ricardoi pode ocorrer, pelo que a perda deste biótopo ou dos olivais 

(excepto olivais jovens) é considerado um impacte muito significativo. Na área de 

estudo a presença da Linaria ricardoi foi assinalada quase exclusivamente no 

biótopo olivais pelo que será principalmente a sua alteração que constituirá um 

impacte significativo. De referir ainda que o uso de herbicidas é uma acção que a 

ser efectuada nos locais onde a Linaria ricardoi ocorre conduzirá também à 

afectação desta espécie, o que traduz um impacte significativo do ponto de vista 

dos valores ecológicos. Resumidamente, todas as acções que poderão afectar 

directa ou indirectamente as populações de Linaria ricardoi terão um impacte 

significativo, pelo que deverão ser tomadas medidas que previnam a sua afectação. 

FAUNA 

A substituição de áreas de estepe cerealífera por áreas com cultivos agrícolas 

intensivos, provocará a perda de habitat das espécies de aves características de 

habitats estepários 

Com a implementação do perímetro de rega de Ferreira-Valbom as aves 

estepárias, na sua grande maioria ameaçadas em Portugal e algumas a nível 

mundial, perderão uma fracção importante de habitat favorável à sua ocorrência, 

pelo que este impacte tem uma significância elevada (Quadro 7.7.4). 

Algumas espécies com estatuto de conservação desfavorável como o tartaranhão-

caçador, a abetarda, o sisão, o alcaravão e a calhandra-real perderão 

simultaneamente parte dos habitats de reprodução e de alimentação com 

consequência directa na distribuição dos seus efectivos na área.  

Neste contexto é de referir que os Planos de Acção Europeus para a abetarda e o 

sisão (Birdlife International 1996; 1999), referem que a intensificação agrícola e a 

irrigação de áreas de culturas cerealíferas extensivas representam uma ameaça 

crítica à conservação das populações destas duas espécies mundialmente 

ameaçadas.  

A utilização massiva de pesticidas em resultado da implementação dos cultivos 

agrícolas intensivos poderá conduzir a alterações fisiológicas nas espécies 

faunísticas, nomeadamente nas aves estepárias e ictiofauna 
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Existem evidências que permitem suspeitar duma relação próxima entre a 

intensificação agrícola e o consequente aumento do uso de pesticidas com o 

aumento de contaminação dos organismos por estes químicos, nomeadamente em 

aves com importante estatuto de conservação, como as rapinas (Maria et al. 1996), 

bem como em aves de menor porte (Boatman et al. 2004). Para além dos impactes 

directos dos pesticidas, nomeadamente por ingestão, devem ser igualmente 

considerados como importantes os efeitos indirectos, nomeadamente a diminuição 

da disponibilidade de alimentos. De facto, os insecticidas podem eliminar as 

populações de artrópodes, que constituem uma importante fonte de alimento para 

adultos e juvenis. A utilização de herbicidas pode traduzir-se na eliminação de 

algumas espécies de plantas não produtivas mas que servem de abrigo e alimento 

a artrópodes, prejudicando toda a cadeia alimentar. Para além do aspecto referido 

anteriormente, há também a registar que os herbicidas podem eliminar a produção 

de sementes ou rebentos de espécies não produtivas, prejudicando espécies de 

avifauna granívoras ou herbívoras, respectivamente. 
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Quadro 7.7.3 – Impactes na flora identificados para a fase de exploração 

ACÇÃO GERADORA DE 

IMPACTE 
IMPACTE SENTIDO DURAÇÃO 

REVERSI-

BILIDADE 

PROBA-

BILIDADE 

ÂMBITO DE 

INFLUÊNCIA 
x 3 

IMP. 

ECOLÓGICA 
x 3 

MAGNI-

TUDE 
x 6 

SIGNIFI-

CÂNCIA 

Permanente Recuperável Certa Local  Muito baixa  Muito baixa  Baixa 
Conversão de grandes áreas em 

culturas de regadio 

Alteração das comunidades 

vegetais actuais 
Negativo 

10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Muito Provável Mundial  Elevada  Indeterminad

a 
 Muito Elevada Conversão de grandes áreas de 

sequeiro ou de olivais em culturas 

de regadio 

Perda de habitat para a espécie 

Linaria ricardoi 
Negativo 

10 5 7,5 10 30 7,5 23 0 0 8,3 

Temporário Recuperável Provável Mundial  Elevada  
Indeterminad

a 
 Elevada Uso de herbicidas ou outros 

produtos químicos agrícola 

Eliminação de populações de 

Linaria ricardoi 
Negativo 

1 5 5 10 30 7,5 23 0 0 7,1 
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Quadro 7.7.4 – Impactes na fauna identificados para a fase de exploração. De referir que os impactes quantificados dizem respeito, essencialmente, à 

avifauna estepária (salvo indicação contrária) 

ACÇÃO GERADORA DE 

IMPACTE 
IMPACTE SENTIDO DURAÇÃO 

REVERSI-

BILIDADE 

PROBA-

BILIDADE 

ÂMBITO DE 

INFLUÊNCIA 
x 3 

IMP. 

ECOLÓGICA 
x 3 

MAGNI-

TUDE 
x 6 

SIGNIFI-

CÂNCIA 

Permanente Recuperável Certa Regional  Elevada  Muito 

elevada 
 Elevada Conversão de grandes áreas em 

culturas de regadio 
Perda de habitat Negativo 

10 5 10 3 9 7,5 23 10 60 7,8 

Permanente Recuperável Certa Local  Elevada  Muito 

elevada 
 Elevada Uso de pesticidas ou outros 

produtos químicos agrícola 
Contaminação da fauna terrestre Negativo 

10 5 10 1 3 7,5 23 10 60 7,4 

Permanente Recuperável Certa Local  Elevada  Média  Moderada Uso de pesticidas ou outros 

produtos químicos agrícola 
Contaminação da fauna aquática Negativo 

10 5 10 1 3 7,5 23 5 30 5,4 

Temporário Recuperável Provável Local  Elevada  Muito baixa  Baixa Incremento da presença humana 

e da circulação de veículos 

associada às actividades 

agrícolas 

Perturbação das espécies 

faunísticas 
Negativo 

1 5 5 1 3 7.5 23 1 6 3,6 

Permanente Recuperável Muito provável Local  Elevada  Muito baixa  Baixa Manutenção dos acessos, 

condutas, estações elevatórias e 

reservatórios durante o período 

reprodutor 

Perturbação de aves nos ninhos Negativo 
10 5 7,5 1 3 7,5 23 1 6 3,6 

Permanente Recuperável Provável Local  Média  Muito baixa  Baixa 

Incremento da circulação de 

veículos associada às actividades 

agrícolas 

Aumento do risco de 

atropelamento de espécies de 

menor mobilidade como sejam os 

anfíbios e os répteis e 

perturbação das espécies 

faunísticas 

Negativo 
1 5 5 1 15 5 15 1 6 2,9 
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7.8. PATRIMÓNIO 

7.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na definição da Situação de Referência do Descritor Património foram identificadas 

e referenciadas 83 ocorrências na Área de Intervenção do Projecto (corredores 

associados às infraestruturas) das quais apenas seis detêm valor patrimonial 

elevado ou médio-elevado (ocorrências 1, 21, 30, 31, 34 e 94) estando uma delas 

classificada como Imóvel de Interesse Municipal (ocorrência 34) (ver Desenho 16).  

No que concerne ao património arqueológico os vestígios afectados quer pela 

construção das infra-estruturas, quer pela exploração das áreas de regadio 

distribuem-se por vários períodos cronológicos embora com diferenças quantitativas 

de representação, com destaque para ocorrências com materiais de cronologia 

romana ou de períodos posteriores. Deste conjunto merecem destaque, pelo seu 

valor científico, o extenso povoado calcolítico de Porto Torrão, ainda mal conhecido, 

duas villae romanas e uma necrópole romana, detectada pouco tempo depois da 

sua profunda afectação com a instalação de uma vinha. 

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as 

ocorrência de interesse patrimonial as seguintes acções, que servem de base à 

avaliação inscrita no Quadro 7.8.1: 

A. Construção e reparação da rede secundária de rega (condutas): 

escavações/frente de obra; abertura de acessos dedicados; localização de 

estaleiros; circulação de máquinas. 

B. Limpeza ou reperfilamento da rede de drenagem (valas): regularização de 

leitos; circulação de máquinas. 

C. Melhoramento da rede viária (caminhos): construção (escavação, 

alargamento, regularização) e obras de arte; exploração de áreas de 

empréstimo e/ou depósito de materiais. 

D. Exploração do Perímetro de Rega: alterações de relevo; instalação dos 

sistemas privados de rega (com ligação aos hidrantes); lavra; rega. 

Estando o Projecto em fase de Estudo Prévio a Área de Incidência das 

infraestruturas (de rega, de drenagem e viária) que o constituem consubstancia-se 

em corredores com largura máxima de 200 m, cujo eixo poderá corresponder ao 

traçado desejado para a infraestrutura. 

A quantificação da magnitude teve em conta os dois seguintes factores: o grau de 

incidência e proximidade da acção impactante sobre a ocorrência patrimonial; o 

valor patrimonial intrínseco da ocorrência sujeita a impacte.  
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No Quadro 7.8.1 faz-se uma caracterização dos impactes do Projecto, na fase de 

construção, de forma individualizada, isto é, por ocorrência.  

7.8.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com base nos dados obtidos foi possível constatar que a execução do Projecto de 

infra-estruturas (e apenas estas) comporta um impacte global negativo minimizável 

sobre o Património, excepto no caso da ocorrência 30, que corresponde a um vasto 

habitat pré-histórico (povoado Calcolítico do Porto Torrão), cuja delimitação se 

baseou em trabalhos anteriores, perante a impossibilidade de obter dados úteis, à 

data da execução dos trabalhos de campo.  

Neste caso, deve executar-se nova prospecção arqueológica, na área de incidência 

das infra-estruturas, e em particular das condutas de rega, e em período 

meteorológico adequado. Tal acção terá como finalidade fundamentar melhor o 

impacte do Projecto naquele sítio arqueológico e redefinir as medidas de 

minimização mais adequadas à salvaguarda do sítio. 

Finalmente deve referir-se que a implementação da Alternativa 1 pressupõe uma 

maior afectação da ocorrência 30, pois inclui a introdução de um caminho no sector 

Sudeste da área de dispersão de materiais. 
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Quadro 7.8.1 – Síntese da avaliação de impactes associados ao descritor Património 

Nº Tipologia, Topónimo 

V
al
o
r 
P
at
ri
m
o
n
ia
l 

Inserção no Projecto  
 
Posição das ocorrências em relação 
às Alternativas de Projecto (A1 e A2) 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 
viária; D=rede de drenagem).  
ZE=zona envolvente. 
 

Caracterização de impactes * 
 
Fase (Fa): Construção (C) – nesta fase consideram-se agregados o Projecto 
de Execução e a obra -, Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  
INI: impactes não identificados (NI=não se prevê que ocorram) ou 
indeterminados (IN=indeterminado, significa que embora se admita que 
possa ocorrer um impacte negativo existem lacunas de conhecimento que 
impedem a sua caracterização). 

    A1   A2  ZE Fa Ti Na Ma Du Pr Re INI 

   R V D R V D  C E D I - + B M E T P PP P C R I  

1 Villa / Monte do Pombal 2 4              ? ? ?         

2 Casal rústico / Monte do Pombal 2              ? ? ?         

3 Moinho / Moinho da Morgada 3                        NI 

4 Mancha de ocupação / Qta São Vicente 1 In              ? ? ?         

5 Ponte / Quinta de São Vicente 3              ? ? ?         

6 Pombal / Quinta de São Vicente 2 3                        NI 

7 Quinta / Quinta de São Vicente 5                        NI 

8 Mancha ocupação / Horta do Vale da Arca In                        NI 

9 Casal rústico / Vg Serra do Pinheiro 1                        NI 

10 Poço / Vale da Arca 2                        NI 

11 Poço / Herdade do Pinheiro 1              ? ? ?         

12 Indeterminada / Vale da Serrinha In              ? ? ?         

13 Achados dispersos / Vale de Bangula In              ? ? ?         

14 Poço / Vale da Serrinha 1              ? ? ?         

15 Poço / Poço da Gontinha 1              ? ? ?         

16 Mancha ocupação / Cemit. Peroguarda In                        NI 

17 Achados dispersos / Peroguarda In              ? ? ?         

18 Achados dispersos / Mte do Pardieiro In               ? ?         

19 Achados dispersos  / Monte Valbom In              ? ? ?         

20 Casal rústico / Monte Valbom 2              ? ? ?         

21 Necrópole / Quinta de São Vicente 5              ? ? ?         

22 Achado isolado / Monte do Carrascal In                        IN 

23 Achado isolado / Monte das Figueiras In                        IN 

24 Casal rústico / Monte da Figueira 2              ? ? ?         

25 Casal rústico / Monte da Rabêla 2                        NI 

26 Casal rústico / Mte Antº que Manda Mãe 2                        NI 

27 Casal rústico / Monte Mancocas 3              ? ? ?         

28 Casal rústico / Mancocas In2              ? ? ?         

29 Mancha de ocupação / Mancocas In              ? ? ?         

30 Povoado / Porto Torrão 5              ? ? ?         

31 Ponte / Horta do Porto Torrão 4              ? ? ?         

32 Achados dispersos / Monte do Carvalhoso In                        NI 

33 Casal rústico / Monte da Boavista 3                        NI 

34 Capela / Capela de São Vicente 5              ? ? ?         

35 Aqueduto / Quinta de São Vicente 2                        NI 

36 Capela / Capela de São Sebastião 5                        NI 

37 Fontanário / Ferreira do Alentejo 3                        NI 

38 Igreja / Igreja Nª Srª da Conceição 5                        NI 

39 Materiais dispersos / Ferreira do Alentejo In              ? ? ?         

40 Forno / Forno do Pereiro 0              ? ? ?         

41 Marco / Monte dos Canos I 1              ? ? ?         

42 Marco / Monte dos Canos II 1              ? ? ?         

43 Moinho / Moinho da Floresta 3              ? ? ?         

44 Mancha ocupação / Cemit. F. do Alentejo In                        NI 

45 Marco / Cemitério de F. do Alentejo 2                        NI 

46 Moinho / Moinho do Espanhol 3              ? ? ?         

47 Fonte / Fonte Nova 1                        NI 

48 Marco / Monte do Galo 2              ? ? ?         

49 Marco / Quinta da Floresta 2                        NI 

50 Marco / Quinta da Floresta 2              ? ? ?         

51 Indeterminada / Santa Luzia B 0                        NI 

52 Igreja, diversos / Ig. Paroq. Vilas Boas 5                        NI 

53 Moinho / Moinho da Figueirinha 2              ? ? ?         

54 Casal rústico / Mte da Figueirinha Nova 1                        NI 

55 Poço / Horta da Barbara Franca 1              ? ? ?         

56 Casal rústico / Monte da Ferreirinha 2              ? ? ?         



  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0003_D_impactes.doc Pág. 408 

Nº Tipologia, Topónimo 

V
al
o
r 
P
at
ri
m
o
n
ia
l 

Inserção no Projecto  
 
Posição das ocorrências em relação 
às Alternativas de Projecto (A1 e A2) 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 
viária; D=rede de drenagem).  
ZE=zona envolvente. 
 

Caracterização de impactes * 
 
Fase (Fa): Construção (C) – nesta fase consideram-se agregados o Projecto 
de Execução e a obra -, Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  
INI: impactes não identificados (NI=não se prevê que ocorram) ou 
indeterminados (IN=indeterminado, significa que embora se admita que 
possa ocorrer um impacte negativo existem lacunas de conhecimento que 
impedem a sua caracterização). 

    A1   A2  ZE Fa Ti Na Ma Du Pr Re INI 

   R V D R V D  C E D I - + B M E T P PP P C R I  

57 Indeterminada / Monte das Ferrarias In              ? ? ?         

58 Marco / Monte das Ferrarias 2              ? ? ?         

59 Indeterminada / Ribª do Vale do Ouro 3              ? ? ?         

60 Aqueduto / Vale da Arca 3              ? ? ?         

61 Canal / Vale da Arca 0                        NI 

62 Malhada / Vale da Arca 0                        NI 

63 Aqueduto / Vale da Arca 3              ? ? ?         

64 Casal rústico / Vale da Arca 1                        NI 

65 Indeterminada / Poço Branco 0              ? ? ?         

66 Marco / Quinta da Amia 1              ? ? ?         

67 Achados isolados / Quinta da Amia In              ? ? ?         

68 Casal rústico / Quinta da Amia 1              ? ? ?         

69 Poço / Quinta da Amia 1              ? ? ?         

70 Casal rústico / Monte da Joanica 1                        NI 

71 Achados dispersos / Mte da Joanica 1              ? ? ?         

72 Casal rústico / Monte da Joanica 0              ? ? ?         

73 Poço / Poço Branco 2                        NI 

74 Poço / Poço do Visconde 2              ? ? ?         

75 Marco / Sub. F. do Alentejo 2              ? ? ?         

76 Poço / Monte Cardim 0              ? ? ?         

77 Marco / Monte do Cónego 1              ? ? ?         

78 Achados dispersos / Monte Sabino In                        NI 

79 Achados dispersos / Monte Sabino In                        NI 

80 Marco / Coitos 1              ? ? ?         

81 Achado isolado / Monte Sabino In                        IN 

82 Casal rústico / Monte Sabino 2                        NI 

83 Achados diversos / Ribª do Vale do Ouro In                        NI 

84 Silo / Monte da Capela 1              ? ? ?         

85 Represa / Monte Novo da Horta 1              ? ? ?         

86 Achado isolado / Mte Novo da Horta In                        IN 

87 Ponte / Barranco da Capela 2              ? ? ?         

88 Mancha ocupação / Horta da Maltalhada In 0              ? ? ?         

89 Mancha ocupação / Mte da Capela In 0              ? ? ?         

90 Indeterminada / Vale de Ouro In 0              ? ? ?         

91 Poço / Ribeira de Vale de Judeu 1              ? ? ?         

92 Mancha ocupação / Não identificado In              ? ? ?         

93 Poço / Mte da Figueirinha de Baixo 1              ? ? ?         

94 Villa? / Mte da Figueirinha de Baixo 4              ? ? ?         

95 Mancha ocupação / Quinta da Amia In              ? ? ?         

96 Mancha ocupação / Mte das Mancocas In              ? ? ?         

97 Poço / Mancocas 1              ? ? ?         

98 Poço / Mancocas 1              ? ? ?         

99 Achado isolado / Malhadas In                        NI 

100 Monte / Monte da Capela 1                        NI 

101 Marco de propriedade / Ordem 1              ? ? ?         

102 Marco de propriedade / Ordem 0              ? ? ?         

103 Indeterminada / Pinheiro In              ? ? ?         

104 Poço / Horta de João de Moura 1              ? ? ?         

105 Indeterminada / Porto Torrão In              ? ? ?         

106 Poço / Porto Torrão 1              ? ? ?         

107 Casal / Monte do Zambujo 1              ? ? ?         

108 Poço / Não identificada 1              ? ? ?         

109 Indeterminada / Mte da Figueirinha Nova In              ? ? ?         

110 Casal / Monte de Coitos 1              ? ? ?         

111 Poço / Coitos 1              ? ? ?         

112 Poço / Coitos 1              ? ? ?         

113 Indeterminada / Cardim 1 nd              ? ? ?         

114 Capela / Capela do Calvário 5                        NI 
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Nº Tipologia, Topónimo 

V
al
o
r 
P
at
ri
m
o
n
ia
l 

Inserção no Projecto  
 
Posição das ocorrências em relação 
às Alternativas de Projecto (A1 e A2) 
e aos corredores dos diversos tipos 
de redes (R=rede de rega; V=rede 
viária; D=rede de drenagem).  
ZE=zona envolvente. 
 

Caracterização de impactes * 
 
Fase (Fa): Construção (C) – nesta fase consideram-se agregados o Projecto 
de Execução e a obra -, Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  
INI: impactes não identificados (NI=não se prevê que ocorram) ou 
indeterminados (IN=indeterminado, significa que embora se admita que 
possa ocorrer um impacte negativo existem lacunas de conhecimento que 
impedem a sua caracterização). 

    A1   A2  ZE Fa Ti Na Ma Du Pr Re INI 

   R V D R V D  C E D I - + B M E T P PP P C R I  

115 Fonte / Fonte da Palmeira Nd                        NI 

116 Poço / Poço do Jorge Nd                        NI 

117 Mancha de ocupação / Sub. F. do Alentejo Nd                        NI 

118 Vestígios div. / Horta do Mte de Valbom Nd                        NI 

119 Vestígios diversos /  Nó de Ferreira Nd              ? ? ?         

120 Achado isolado / Ferreira do Alentejo Nd                        NI 

121 Vestígios diversos / Vale da Arca 2 Nd                         

122 Vestígios diversos / Vale da Arca 1 Nd                        NI 

123 Pedreira / Zambujal 2                        NI 

124 Habitat? / Barranco dos Barrinhos 3                        NI 

125 Habitat / Monte do Benfica 5                        NI 

126 Habitat / Monte da Figueirinha 3              ? ? ?         

127 Monte / Monte de Matos 2                        NI 

128 Forno / Monte das Ferrarias 3                        NI 

129 Monte / Monte das Ferrarias 2                        NI 

130 Casal / Monte do Carvalhoso In                        NI 

131 Casal / Montes da Misericórdia Nd                        NI 

Nota: Os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o Projecto não permitir fazer 
tal qualificação. 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros 
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer tal qualificação): 

� Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se for 
induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto.  

� Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o 
estado de conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total 
de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial.  

� Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções 
impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma 
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A 
magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com 
menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência.  

� Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência 
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos 
têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de 
conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário.  

� Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de 
impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua 
localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a 
localização de uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.  

� Reversibilidade (reversível, irreversível): o impacte é reversível se os respectivos efeitos se anulem a curto, médio ou longo 
prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo indeterminado. Esta é a situação mais comuns dos impactes 
negativos sobre o Património. Por exemplo, o efeito de ocultamento pode considerar-se reversível se após a sua cessação se 
verificar que não houve degradação do estado de conservação da ocorrência patrimonial.  
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7.8.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes negativos associados à fase de exploração do Projecto, embora reais 

não podem ser nem quantificados nesta fase, nem extensivamente avaliados, dado 

que se prospectou apenas uma parte do perímetro de rega.  

A sua avaliação foi considerada indeterminada, caso a caso, embora se considere 

consensual terem natureza negativa e serem de ocorrência certa.  

A continuação das práticas agrícolas, incluindo modelações significativas do terreno 

(com mobilização de solo), intensificadas num futuro próximo com recurso à rega 

(onde se inclui a construção da última etapa das infra-estruturas, já a cargo dos 

proprietários, a chamada rede terciária), irá, previsivelmente, acelerar a degradação 

de parte substancial dos sítios arqueológicos referenciados. Trata-se, em termos 

gerais, de um impacte directo, negativo, permanente e de magnitude elevada, de 

minimização problemática. 

Por último, deve ser destacado o impacte positivo deste Projecto sobre o descritor 

património, o qual resulta do acréscimo de conhecimento sobre o património 

arqueológico da área em estudo, com a identificação um número considerável de 

novos sítios e achados.  
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7.9. PAISAGEM 

7.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Quando a paisagem sofre algum tipo de intervenção que envolva a construção de 

novas infra-estruturas, ocorrem impactes sobre a paisagem, sendo na maioria dos 

casos de sentido negativo. A magnitude desses impactes será tanto maior quanto 

mais extensa for a área de intervenção, as alterações operadas quanto mais 

elevada for a fragilidade visual dessa paisagem. 

De acordo com a caracterização efectuada para a situação de referência, verifica-
se que a capacidade de absorção visual da paisagem para as infra-estruturas 
previstas para o Bloco de Rega de Ferreira e Valbom é média, ou seja, nalgumas 
unidades de paisagem, pode ser difícil a admissão de novas intrusões sem que seja 
alterada a sua qualidade visual. 

Assim, os impactes que se podem antever terão origem por um lado, na potencial 
alteração ou destruição de elementos que contribuem para aumentar a qualidade 
visual, e por outro, na introdução de novos elementos estranhos à paisagem.  

À concretização do Projecto estarão associadas alterações na paisagem, que, 
directa ou indirectamente, se traduzirão em impactes de magnitude e significância 
diversas, dependendo das características e particularidades das unidades de 
paisagem definidas na área de implantação do Projecto. 

Nesta análise será dada especial atenção à identificação e avaliação dos impactes 
de carácter estrutural, que originarão alterações ou perturbações nas 
características estruturais das unidades de paisagem do território em estudo. 
Simultaneamente, serão também referenciados os impactes visuais, positivos ou 
negativos, que terão efeito sobre qualidade visual da paisagem e, 
consequentemente, sobre a sua sensibilidade, em função da sua acessibilidade 
visual, ou seja do número e frequência de observadores potenciais. 

Serão considerados e avaliados os impactes para as diferentes fases de 
desenvolvimento do Projecto: fase de construção, fase de exploração e de 
desactivação, ponderando as várias acções que o integram. 

7.9.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção é possível prever as seguintes acções construtivas, 
associadas ao Projecto das infra-estruturas de rega: 

- Instalação e funcionamento dos estaleiros; 

- Desmatação e limpeza superficial dos terrenos; 

- Construção da estação elevatória de Ferreira; 
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- Construção das condutas da rede secundária de rega; 

- Reperfilamento e limpeza da rede de valas de enxugo e drenagem; 

- Beneficiação da rede de caminhos existente. 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTALEIROS 

As áreas de estaleiro, necessárias para planeamento, organização e apoio às 
várias acções construtivas previstas pelo Projecto em estudo, terão um impacte 
negativo na estrutura da paisagem, uma vez que implicará alterações na forma de 
utilização dos solos, com a consequente degradação da unidade de paisagem, 
possíveis modificações da morfologia do terreno e a destruição do coberto vegetal. 
A intrusão visual que representará um estaleiro, será outro impacte negativo 
associado a este Projecto, tanto maior quanto mais visível essa área venha a ser, 
face ao número de potenciais observadores.  

Nas zonas de estaleiros ou de apoios de obra, durante a fase de construção, 
verificar-se-ão sempre impactes visuais negativos, decorrentes da presença de 
materiais e maquinaria necessária à execução dos trabalhos e da movimentação 
própria deste tipo de intervenção a levar a cabo. Estes impactes visuais serão 
negativos, entre pouco significativos e significativos, dependendo das unidades de 
paisagem afectadas, apesar de temporários. 

DESMATAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DOS TERRENOS 

No que se refere aos trabalhos preparatórios para a construção das infra-estruturas, 
é de referir que a desmatação e limpeza superficial dos terrenos terá como 
consequência impactes negativos na estrutura da paisagem, pela destruição da 
vegetação existente, com efeitos sobre os atributos da unidade de paisagem 
afectada. 

Os impactes associados a estas acções serão tanto mais significativos quanto mais 
sensível for a unidade de paisagem em causa. Assim, considera-se que serão 
muito pouco significativos no caso das unidades de paisagem com culturas 
arvenses e pastagens, e de significância média no caso em que estão presentes 
elementos arbóreos e permanentes, como o olival e alguns exemplares de 
quercíneas dispersas.  

As alterações na paisagem decorrentes da limpeza superficial dos terrenos em 
zonas com vegetação arbustiva serão irreversíveis, porque a estas acções suceder-
se-á a construção de infra-estruturas que ocuparão áreas onde não se recomenda 
plantações arbustivas ou arbóreas, não sendo possível repor o revestimento 
vegetal pré-existente. 

No entanto, no caso em que a vegetação pré-existente for herbácea, este impacte 
não se fará sentir uma vez que posteriormente à desmatação e colocação das 
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condutas enterradas será providenciada a reposição do coberto vegetal 
anteriormente existente nos locais intervencionados. 

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE FERREIRA  

A construção da estação elevatória de Ferreira trará sobretudo um impacte visual 
negativo, por se localizar próximo do traçado do IP8, junto ao entroncamento de 
ligação a Peroguarda à Herdade do Pinheiro.  

Os trabalhos de construção associados a esta infra-estrutura, e a presença de 
máquinas e materiais no local, trazendo-lhe um carácter degradado, induzirá 
impactes negativos significativos, apesar de temporários, devido à grande 
exposição a que está sujeito.  

IMPLANTAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA DE REGA 

As acções associadas à execução das condutas da rede secundária de rega 
afectarão áreas que se estenderão ao longo da área dos sub-blocos de rega, numa 
distribuição predominantemente linear. Das intervenções previstas constam a 
abertura de valas a que se associa a retirada dos materiais e respectivo depósito 
em zonas adjacentes, a colocação das condutas e o fecho da vala com as terras 
anteriormente escavadas no local. 

Estas acções construtivas produzirão impactes negativos, pouco significativos, e 
minimizáveis uma vez que o coberto vegetal poderá ser reposto posteriormente à 
realização das obras.  

Nos casos em que sejam afectadas espécies arbóreas, o impacte resultante será 
negativo e de significância média. Este impacte poderá no entanto ser reversível, 
dado que é possível vir a ser proposto um revestimento vegetal compatível com a 
presença das condutas de rega, para minimizar aqueles efeitos, após a conclusão 
da obra. 

  

Fotografia 7.9.1 – Intrusão na paisagem Fotografia 7.9.2– Local da construção do 

reservatório e estação elevatória 
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REPERFILAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE VALAS DE ENXUGO E DRENAGEM 

As acções a efectuar ao nível da rede de enxugo e de drenagem, consistirão na 
limpeza de algumas linhas de água e, nos casos do Barranco das Furnas e 
Barranco do Azinhal, no reperfilamento das valas existentes. Estas intervenções 
cingir-se-ão a pequenas modelações de terreno, no sentido de facilitar o 
escoamento e prevenir efeitos erosivos no futuro.  

O Barranco das Furnas apresenta, no troço a limpar e reperfilar (V2), alguma 
vegetação ripícola, embora misturada com outras espécies de cariz infestante. A 
necessidade de se proceder à sua limpeza e reperfilamento, próximo dos dois 
núcleos do Monte das Mancocas, trará algumas alterações na paisagem local. 
Estas operações previstas no Projecto induzirão, no caso desta linha de água, 
impactes negativos pouco significativos sobre a paisagem, pela desmatação a levar 
a efeito e pela alteração morfológica dos contornos da linha de talvegue, ainda que 
com reduzida dimensão. 

Quanto à limpeza das restantes linhas de água previstas no Projecto, considera-se 
que, os impactes na paisagem serão muito pouco significativos. 

BENEFICIAÇÃO DA REDE DE CAMINHOS EXISTENTE 

A beneficiação da rede de caminhos existente envolverá, quase sempre, o seu 
alargamento e a ligeira correcção do seu perfil transversal ou longitudinal. A 
melhoria do traçado e do piso dos caminhos rurais acarreta uma maior visibilidade 
destas linhas construídas na paisagem. No entanto, esta intervenção não alterará a 
estrutura da paisagem, sendo limitada à área de implantação daquelas infra-
estruturas, sendo por isso os impactes muito pouco significativos.  

7.9.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Para a fase de exploração, os impactes previstos sobre a paisagem relacionam-se 
com a presença das diversas infra-estruturas implantadas na área de estudo, e 
fundamentalmente com a modificação do sistema de cultura de sequeiro, 
actualmente dominante, para cultura de regadio, alterando-se o colorido e as 
texturas da paisagem. 

Quanto às infra-estruturas que ficarão visíveis, salienta-se a presença da estação 
elevatória prevista. A estação elevatória destacar-se-á na paisagem por ser uma 
nova estrutura construída, com uma determinada volumetria, que constituirá uma 
intrusão visual, originando um impacte negativo, embora pouco significativo, devido 
à proximidade de um eixo viário importante, ao tipo de estrutura edificada e ao facto 
de poder ser minimizado por integração paisagística.  
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No que respeita à rede de enxugo e de drenagem, durante a fase de exploração as 
valas apresentarão na generalidade um aspecto semelhante ao actual apenas 
surgindo no terreno de forma um pouco mais evidente devido à limpeza a que serão 
sujeitas. 

Quanto aos caminhos e acessos, à semelhança do que acontece no presente, 
antes da sua beneficiação, integrar-se-ão como elementos estruturantes da 
paisagem. No entanto, também se poderão destacar, pontualmente, como 
elementos dissonantes da envolvente, devido ao alargamento, reformulação do piso 
e execução de ligeiros planos de talude. Por este motivo, considera-se que os 
impactes na paisagem, originados pela beneficiação de caminhos, na fase de 
exploração, serão negativos, muito pouco significativos, e com tendência para se 
anularem com o passar do tempo. 

Um outro aspecto a considerar será a nova forma como serão geridas as culturas 
agrícolas, em função das disponibilidades de água para rega, o que acarretará 
alguns efeitos sobre a paisagem. 

Uma das maiores alterações esperadas com a implementação do regadio será a 
conversão da cultura de sequeiro para regadio podendo o aumento da área de 
culturas permanentes, como o olival e a vinha, vir também a afectar potencialmente 
algumas áreas de quercíneas dispersas.  

Estas mudanças traduzir-se-ão numa alteração significativa da paisagem, 
reconvertendo uma grande área de cultura extensiva tradicional para novas 
parcelas de maior produtividade, em culturas de grande apetência para o regadio, 
alterando a tipologia dos usos do solo e perspectivando-se o aumento da área de 
culturas permanentes.  

Pode esperar-se nalguns locais uma maior simplificação da paisagem, devido ao 
aumento das actividades de amanho dos terrenos, à geometrização das culturas 
permanentes e à remoção da vegetação existente no presente, para aumentar as 
folhas de cultura e facilitar as operações agrícolas. Esta alteração funcional vai 
trazer redução da qualidade visual das unidades de paisagem, com a consequente 
perda de diversidade biofísica. 

7.9.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Nesta fase os impactes esperados sobre a paisagem resultarão da desorganização 
do espaço resultante das actividades de demolição das estruturas que constituem a 
estação elevatória de Ferreira e remoção das condutas associadas à rede 
secundária de rega. Estes impactes sobre a paisagem serão pouco significativos 
uma vez que a sua extensão temporal será reduzida. 

Com a desactivação da rede de rega, reconverter-se-á novamente o sistema 
cultural, passando de regadio a sequeiro. 
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Estas alterações terão uma influência pouco expressiva na paisagem uma vez que 
esta já se encontra suficientemente alterada, para que possa absorver sem grandes 
impactes estas modificações. 

7.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

7.10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A avaliação dos impactes no domínio do ordenamento do território afigura-se de 
grande importância, não só pela necessidade de aferir a conformidade legal do 
Projecto com os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção, 
mas também pela análise das consequências que a implementação do Projecto 
terá na estruturação territorial do concelho de Ferreira do Alentejo. 

7.10.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase os principais impactes a nível do ordenamento do território prendem-se 

com a construção das infra-estruturas, nomeadamente com a construção da rede 

de rega, estação elevatória e com a construção e beneficiação de caminhos na 

área a beneficiar pelos blocos de rega. De referir que as manchas de rega 

correspondem às áreas que serão passíveis de ser irrigadas e não as que serão 

directamente afectadas pela construção das infra-estruturas. 

Como se pode observar através do Quadro 7.10.1 e do Quadro 7.10.2, as classes 

de espaço da Planta de Ordenamento do PDM de Ferreira do Alentejo afectadas 

pelo Projecto são, fundamentalmente, espaços naturais, espaços agrícolas e 

espaços florestais. 

Ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, o 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, tal como definido pelo Decreto-Lei 

n.º 33/95, de 11 de Fevereiro, reveste-se de interesse público nacional, pelo que 

“são autorizadas todas as acções relacionadas com a execução do 

Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 

construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização 

de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas 

incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em áreas abrangidas por restrições 

análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos estudos de impacte 

ambiental”. De acordo com o artigo 12.º do mesmo diploma “os expropriados e 

demais interessados ou mesmo terceiros não podem deduzir oposição às acções 

de desmatação e desarborização, designadamente ao corte ou arranque de 

montados de sobro ou azinho, com vista à realização do Empreendimento” e “ o 

corte ou arranque de espécies legalmente protegidas não carece de autorização, 

sendo, no entanto, aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

11/97, de 17 de Janeiro”. 
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De referir que na área do Projecto em análise está prevista a construção de um 

conjunto de captações públicas de água integradas nos Sistemas de Abastecimento 

de Peroguarda e de Ferreira do Alentejo, conforme informações prestadas pela 

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. 

Em ambas as alternativas, prevê-se a afectação dos perímetros de protecção 

imediata, intermédia e alargada das seguintes captações: 

1 Sub-bloco da Figueirinha - 4 captações. 

2 Sub-bloco de Ferreira Este – 1 captação. 

3 Sub-bloco Valbom - 1 captação. 

A afectação destas captações prende-se, designadamente, com a potencial 

afectação da qualidade da água para abastecimento público nos Sistemas de 

Abastecimento de Ferreira do Alentejo e Peroguarda, decorrente da utilização de 

fertilizantes e agroquímicos na área abrangida pelos respectivos perímetros de 

protecção. Sem prejuízo da avaliação efectuada no descritor qualidade da água, 

considera-se que o impacte esperado será negativo, indirecto, de elevada 

magnitude e significativo, caso não sejam tomadas medidas de minimização 

adequadas. 
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Quadro 7.10.1 - Classes de Espaço da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de 

Ferreira do Alentejo afectadas pelo Projecto – Alternativa 1 

 Rede de 

Rega 

(m2) 

Caminhos 

(m2) 

Estação 

Elevatória 

(m2) 

Manchas de 

Rega 

(m2) 

Áreas de Grande 

Aptidão Agrícola (RAN) 

90.206,21 108.433,24 - 34.144.861,00 

Áreas de Protecção e 

Valorização Ambiental 

(REN) 

16.272,41 14.518,41 - 3.693.324,20 

Áreas Agrícolas 

Ecologicamente 

Sensíveis 

14.225,03 - 3.000,00 12.797.025,00 

Áreas de Uso Agrícola 

Predominante 

13.466,37 10.048,43 - 3.592.624,10 

Montado de Sobro e 

Azinho 

877,95 1.515,90 - 560.683,11 

Áreas de Exploração 

Florestal Intensiva 

778,97 637,29 - 90.699,91 

Quadro 7.10.2 - Classes de Espaço da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de 

Ferreira do Alentejo afectadas pelo Projecto – Alternativa 2 

 Rede de 

Rega 

(m2) 

Caminhos 

(m2) 

Estação 

Elevatória 

(m2) 

Manchas de 

Rega 

(m2) 

Áreas de Grande 

Aptidão Agrícola (RAN) 

86.248,39 74.877,85 - 32.573.513,00 

Áreas de Protecção e 

Valorização Ambiental 

(REN) 

16.230,41 14.518,41 - 3.187.911,00 

Áreas Agrícolas 

Ecologicamente 

Sensíveis 

12.114,89 - 3.000,00 10.470.004,00 

Áreas de Uso Agrícola 

Predominante 

13.466,37 10.048,43 - 2.996.957,00 

Montado de Sobro e 

Azinho 

877,95 1.515,90 - 560.683,11 

Áreas de Exploração 

Florestal Intensiva 

778,97 637,29 - 90.699,91 
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A Alternativa 1 apresenta uma maior extensão de áreas afectadas 

comparativamente à Alternativa 2, em virtude de corresponder também a uma 

mancha de área a irrigar maior. 

Os impactes esperados serão negativos, directos, irreversíveis, de média 

magnitude e pouco significativos face às áreas directamente afectadas pela 

construção das infra-estruturas, embora mais penalizadores para a Alternativa 1. 

Relativamente às restrições de utilidade pública presentes na área de intervenção e 

inscritas na Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal de Ferreira do 

Alentejo, importa referir que apenas são afectadas áreas de RAN e de REN. 

No Quadro 7.10.3 e no Quadro 7.10.4 apresentam-se as áreas afectadas de RAN e 

de REN para as duas alternativas em análise. Mais uma vez se refere que no que 

respeita às manchas de rega estas restrições de utilidade pública não serão 

efectivamente afectadas pela construção das infra-estruturas, pelo que não está em 

causa a diminuição do valor agrícola e ecológico das mesmas. 

Importa salientar que não existe uma correspondência das áreas de RAN e REN 

delimitadas nas plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Ferreira 

do Alentejo, daí haver discrepâncias nas áreas medidas. Todavia, no tocante à 

RAN e à REN deverão ser consideradas as medições da Planta de Condicionantes. 

Mais uma vez se chama a atenção para o facto da maior afectação de áreas de 

RAN e de REN na Alternativa 1 face à Alternativa 2 corresponder a uma maior 

extensão de área irrigada da primeira. 

Quadro 7.10.3 - Restrições de Utilidade Pública presentes na Planta de Condicionantes do 

Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo afectadas pelo Projecto – Alternativa 1 

 Rede de Rega 

(m2) 

Caminhos 

(m2) 

Estação 

Elevatória 

(m2) 

Manchas de 

Rega 

(m2) 

Reserva Agrícola 

Nacional 

139.899,81 113.041,83 3.000,00 50.148.731,00 

Reserva 

Ecológica 

Nacional 

50.292,73 48.393,00 3.000,00 16.476.034,00 

 

 



  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0003_D_impactes.doc Pág. 420 

Quadro 7.10.4 - Restrições de Utilidade Pública presentes na Planta de Condicionantes do 

Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo afectadas pelo Projecto – Alternativa 2 

 Rede de Rega 

(m2) 

Caminhos 

(m2) 

Estação Elevatória 

(m2) 

Manchas de Rega 

(m2) 

Reserva Agrícola 

Nacional 

127.816,22 111.036,87 3.000,00 46.781.180,00 

Reserva 

Ecológica 

Nacional 

42.384,51 45.914,84 3.000,00 14.409.605,00 

Os impactes sobre as áreas de RAN e REN serão negativos, directos, irreversíveis, 

de média magnitude e pouco significativos face às áreas directamente afectadas 

pela construção das infra-estruturas, embora mais penalizadores para a 

Alternativa 1. 

Serão igualmente afectadas algumas áreas abrangidas pelo Domínio Público 

Hídrico associado a algumas intervenções de reperfilamento de valas integradas na 

rede de drenagem da área de intervenção. Estes impactes afiguram-se positivos 

pois melhorarão a capacidade de drenagem dos terrenos agrícolas. 

Por último, salienta-se que o corredor destinado à construção do traçado do IP8, a 

norte da Vila de Ferreira do Alentejo, conforme informação cedida pelas Estradas 

de Portugal, não corresponde ao corredor marcado na Planta de Condicionantes do 

PDM de Ferreira do Alentejo. Todavia, o corredor definido pelas Estradas de 

Portugal atravessa os blocos de rega em ambas as alternativas, pelo que os 

potenciais impactes negativos resultantes desta situação poderão ser minimizados 

desde que se assegure previamente e em tempo útil a compatibilização entre os 

dois projectos. 

7.10.3.  FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase os impactes serão, fundamentalmente, positivos, uma vez que as 

intervenções previstas permitirão potenciar a vocação agrícola e das culturas de 

regadio que o concelho de Ferreira do Alentejo apresenta. 

O investimento na infra-estruturação dos Blocos de rega de Ferreira e Valbom vai 

assim ao encontro do modelo territorial definido no PDM em vigor, no qual os 

espaços agrícolas assumem uma expressão importante. 

A abertura de novos caminhos agrícolas e a beneficiação de outros já existentes 

revela-se igualmente positivo pois assegurará uma maior coerência à rede viária na 

área de intervenção, com vantagens evidentes para a exploração agrícola. 

Porém, a intensificação da actividade agrícola na área de intervenção, como 

consequência das beneficiações decorrentes do Projecto, promoverá, 



  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0003_D_impactes.doc Pág. 421 

potencialmente, uma maior utilização de fertilizantes e de outros agroquímicos 

empregues em culturas de regadio, passível de afectar negativamente a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A verificar-se esta situação 

poderão estar comprometidos os objectivos do Plano de Bacia Hidrográfica do rio 

Sado, sobretudo se não houver uma utilização racional desse tipo de produtos e 

uma monitorização periódica da qualidade dos recursos hídricos. 

7.11. SÓCIO-ECONOMIA 

7.11.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A implementação dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom terá efeitos 

significativos no domínio da Sócio-economia, quer na fase de construção quer na 

fase de exploração. 

A identificação e avaliação dos impactes do Projecto neste domínio sustentou-se na 

caracterização da situação de referência e na avaliação das principais acções de 

Projecto. A avaliação efectuada suportou-se na análise de dados estatísticos, no 

conhecimento adquirido em processos de avaliação de impacte ambiental de 

projectos de características similares, no contacto com entidades diversas na área 

em estudo, nomeadamente autarquias e associações de agricultores, e no 

reconhecimento de campo efectuado no âmbito do presente estudo. 

A avaliação de impactes incidiu nos seguintes domínios específicos: 

• Incómodos para a população durante a fase de construção; 

• Efeitos sobre a estrutura sócio-demográfica; 

• Valorização da propriedade rústica; 

• Expropriações / Indemnizações; 

• Alterações no sistema cultural; 

• Efeitos na base económica local e regional. 

7.11.2. FASE DE PLANEAMENTO 

Da análise da sobreposição do traçado previsto para o IP8 (alternativa norte) sobre 

o traçado das infra-estruturas a construir no âmbito do Projecto em análise, 

constata-se poderem vir a existir potenciais pontos de conflito nomeadamente nas 

seguintes situações: 

• Caminhos agrícolas (ver Desenhos de Projecto no Anexo III) 
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o CA3 

o CA6 

o CA9 

• Condutas (ver Desenhos de Projecto no Anexo III) 

o C1 

o C2 

o C4 

o C5 

A informação constante no Estudo Prévio dos blocos de rega em apreço e os dados 

fornecidos pela Estradas de Portugal não permitem que se faça uma avaliação 

rigorosa dos potenciais conflitos existentes entre os dois projectos. Todavia, 

também não existem evidências no Estudo Prévio do Projecto em estudo que 

garantam que tenha havido uma articulação no desenvolvimento dos dois projectos 

de forma a acautelar potenciais situações de conflito que possam vir a existir. 

7.11.3. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A construção da rede de rega secundária e infra-estruturas associadas aos Blocos 

de Rega de Ferreira e Valbom causará necessariamente alguma perturbação no 

quotidiano normal da vida das populações locais. 

As acções características da fase de construção de Projectos desta natureza serão 

responsáveis pela movimentação de máquinas e de veículos afectos aos estaleiros 

e às frentes de obra, o que poderá causar um acréscimo do tráfego na rede viária 

local e a degradação de pavimentos pela circulação de veículos pesados. O 

impacte esperado será negativo, directo, temporário, de média magnitude e 

significância reduzida. 

A circulação de veículos e máquinas afectas à obra associada a operações de 

decapagem, escavação e movimentação de terras poderá resultar num aumento da 

quantidade de poeiras em suspensão no ar, o que nas frentes de obra mais 

próximas de aglomerados populacionais poderá constituir um impacte negativo 

directo, temporário, de magnitude e significância reduzidas desde que tomadas as 

medidas de minimização adequadas. 

A implantação das condutas e de outras estruturas edificadas poderá, 

pontualmente, criar barreiras à circulação ou criar seccionamentos temporários nas 

explorações agrícolas, perturbando as actividades que aí normalmente se 

desenvolvam, pelo que se afigura como um impacte negativo, directo, temporário, 

de média magnitude e de reduzida significância pelo facto da maioria das 

intervenções se fazer paralelamente a vias existentes.  
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De referir ainda que no caso específico das zonas de grande propriedade nem 

sempre será possível desenvolver as condutas de grandes dimensões ao longo de 

caminhos. Todavia, no âmbito da elaboração do Projecto de Execução foram 

desenvolvidos contactos com os agricultores beneficiados, no sentido de assegurar 

acessos, sobretudo às condutas principais, e minimizar o impacte associado ao 

seccionamento da propriedade. 

A construção das infra-estruturas associadas aos Blocos de Rega de Ferreira e 

Valbom implicará a necessidade de contratação de mão-de-obra, pelo que será 

expectável um aumento da oferta de emprego local no sector da construção civil. 

Todavia, obras com a dimensão das que se pretende realizar no âmbito do Projecto 

em análise são normalmente executadas por empresas de construção civil com 

dimensão económica significativa, sedeadas noutras regiões do país, 

nomeadamente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, sub-contratando por 

vezes parte dos serviços, pelo que será expectável que parte da mão-de-obra seja 

proveniente de fora do concelho de Ferreira do Alentejo.  

Ainda assim, é expectável um impacte positivo na criação de emprego no sector da 

construção civil (sector com uma grande importância na base económica 

concelhia), de carácter temporário, de média magnitude e significativo atendendo 

às elevadas taxas de desemprego existentes. 

Parte da mão-de-obra que vier a ser recrutada exteriormente ao concelho 

representará um afluxo demográfico ao concelho de Ferreira do Alentejo, ainda que 

de carácter temporário. Esta situação poderá ter repercussões positivas em termos 

da uma maior afluência de novos clientes na restauração, hotelaria e comércio 

local, com ganhos efectivos para os proprietários desses estabelecimentos em 

termos do aumento do volume de negócios, tratando-se assim de um impacte 

positivo, indirecto, temporário, de média magnitude e significativo. 

Por outro lado, a afluência de contigentes de trabalhadores da construção civil 

deslocados temporariamente dos seus lares familiares (alguns dos quais imigrantes 

em Portugal) poderá dar origem a algumas situações de marginalidade social, 

nomeadamente motivadas pelo consumo excessivo de álcool. Esta situação poderá 

causar situações de incomodidade e até de conflito com as estruturas sociais e de 

vizinhança instituídas, tratando-se de um impacte negativo, indirecto, temporário, de 

magnitude e significância reduzidas atendendo ao carácter pontual e esporádico 

das mesmas.   

A construção das infra-estruturas implicará que algumas áreas e benfeitorias 

existentes nas propriedades tenham que vir a ser desafectadas da actividade agro-

pecuária, levando a que os respectivos proprietários tenham que ser expropriados e 

indemnizados. Contudo, os impactes negativos associados a esta acção deverão 

ser de magnitude e significância reduzidas atendendo a que as áreas afectadas 
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serão de reduzida dimensão, não se prevendo a inviabilização técnica e económica 

de parcelas agrícolas, uma vez que a que a maioria das infra-estruturas a construir 

serão de carácter linear e acompanharão paralelamente as vias rodoviárias e 

caminhos existentes. 

Por fim, considera-se que a população em geral e os principais agentes de 

desenvolvimento local e regional aceitarão o Projecto de uma forma positiva e 

reconhecerão a importância do mesmo para a dinamização da base económica 

local e em particular do sector agrícola, ainda que possa haver alguma perturbação 

da vivência quotidiana das populações e suas actividades, normalmente associada 

ao tipo de intervenções previstas. 

7.11.4. FASE DE EXPLORAÇÃO 

É na fase de exploração que se farão sentir os principais impactes positivos do 

Projecto. 

O primeiro impacte a registar no domínio da sócio-economia prende-se com a 

valorização da propriedade rústica em resultado do conjunto de benfeitorias 

realizadas no âmbito da construção da rede de rega e da beneficiação da rede 

viária, implicando um aumento do seu valor comercial. 

De facto, em média, o valor de terrenos infra-estruturados para a prática de regadio 

pode atingir de duas a dez vezes o valor de terrenos agrícolas de sequeiro. O 

impacte esperado será positivo, directo, permanente, de média magnitude e muito 

significativo para os seus proprietários que vêm as suas propriedades valorizadas 

como consequência da inserção das parcelas agrícolas no perímetro de rega com 

previsível disponibilidade de água, a que acresce a mais valia da implementação do 

sistema próprio de rega no interior da exploração. 

Nesta fase será potenciada uma alteração no uso dos solos como consequência da 

concretização dos blocos de rega. A disponibilidade de água permitirá o 

desenvolvimento de novas culturas assentes na prática do regadio. Esta nova 

realidade exigirá a adopção de técnicas e de tecnologias diferentes e, usualmente, 

mais complexas que as utilizadas nas culturas de sequeiro. Admitindo a experiência 

incipiente da generalidade dos agricultores na área em estudo no que concerne à 

prática de regadio, será necessário existir apoio ao nível de formação sobre o modo 

de produção de regadio, assim como a disponibilidade de oferta/procura de 

tecnologia e mão-de-obra formada de forma a dar uma resposta eficiente à 

introdução de novas culturas. O sucesso da reconversão cultural e do incremento 

da actividade de regadio estará fortemente dependente destes factores.  

A alteração do uso dos solos como resultado da introdução do regadio permitirá 

obter níveis de produtividade mais elevados, resultando num acréscimo dos 

rendimentos dos agricultores, afigurando-se como um impacte positivo, directo, de 
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dimensão local, de média magnitude e que poderá ser significativo a muito 

significativo em função do grau de adesão dos proprietários à implementação do 

regadio. 

A implementação do Projecto permitirá controlar melhor as grandes variações de 

produção que se têm registado nos últimos anos quando ocorrem anos de seca e 

que levam os agricultores a esgotarem por completo todas as reservas de água 

existentes nas explorações, tanto as superficiais como as que se encontram nos 

aquíferos. 

A novas opções culturais e as maiores produtividades que se poderão alcançar com 

a introdução do regadio na área a beneficiar pelo Projecto poderão potenciar o 

desenvolvimento de actividades económicas a montante e a jusante desta, 

nomeadamente a nível de comercialização de fertilizantes, maquinaria e 

equipamento técnico específico, de actividades de formação e de assistência 

técnica aos agricultores, de agro-indústrias dedicadas à transformação das 

produções de regadio e o desenvolvimento de actividades logísticas associadas ao 

transporte, armazenagem, embalamento e etiquetagem dos produtos frescos e 

transformados. O impacte esperado será positivo, indirecto, de dimensão local a 

regional, de média magnitude e que poderá ser significativo a muito significativo em 

função do interesse evidenciado por potenciais investidores. 

A implementação do Projecto terá igualmente impactes ao nível das estruturas 

sócio-demográficas, designadamente no domínio do emprego. Os efeitos 

esperados far-se-ão sentir a diferentes níveis. A nível directo será expectável um 

aumento do emprego nas explorações agrícolas, predominantemente de carácter 

familiar, com alguma expressão do trabalho assalariado e menor do trabalho 

permanente.  

De forma indirecta espera-se um crescimento na criação de postos de trabalho 

associados às actividades a montante e a jusante da agricultura de regadio, 

resultantes da procura de bens e serviços e da transformação das produções agro-

pecuárias. A nível induzido poder-se-á assistir a uma influência positiva no emprego 

como resultado da procura de bens e serviços por parte das famílias com actividade 

agrícola no interior da área a beneficiar pelos blocos de rega, nomeadamente na 

construção civil, na prestação de serviços às explorações agrícolas, na compra de 

equipamentos de rega e de maquinaria agrícola. Os impactes esperados serão 

positivos, directos, indirectos e induzidos, permanentes, de dimensão local a 

regional e muito significativos. 

A previsível criação de emprego como resultado da implementação do Projecto 

poderá promover a fixação de população no concelho de Ferreira do Alentejo e 

atracção de contigentes populacionais exteriores à área em estudo, repercutindo-se 

num impacte positivo, indirecto, de dimensão local, de média magnitude e 
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significativo face ao elevado envelhecimento das estruturas demográficas actuais e 

às perdas populacionais registadas nos últimos anos. 

Por último, cabe referir que nas zonas de pequena propriedade a definição de 

unidades de rega com um máximo de 5 ha e de 6 agricultores, com o intuito de 

diminuir a densidade da rede de rega e a quantidade de equipamentos associados, 

obrigará os agricultores a estabelecerem um sistema de rotação entre eles para a 

utilização da água. Este critério de dimensionamento da rede de rega nas zonas de 

pequena propriedade poderá provocar alguns conflitos entre os agricultores pela 

utilização da água.   

7.11.5. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A desactivação dos Blocos de Rega e das infra-estruturas que lhes estão 

associadas poderá resultar de uma alteração das opções actuais em termos de 

desenvolvimento e de ordenamento territorial e ambiental para a área em estudo no 

final da vida do Projecto.  

A avaliação dos impactes daí resultantes apresenta-se envolta num contexto de 

grande incerteza pelas razões anteriormente expostas. 

Todavia, considera-se que a reconversão das áreas de regadio para sequeiro 

representaria um retrocesso no modelo de desenvolvimento agrícola que 

actualmente se preconiza para a área em estudo, com repercussões negativas em 

termos da valorização da propriedade rústica e na produtividade das explorações 

agrícolas.  

Esta situação teria igualmente repercussões negativas nas estruturas  sócio-

demográficas, já de si frágeis, assim como na base económica local e regional, 

enfraquecendo um dos sectores económicos mais importantes na área em estudo 

na actualidade. 

7.12. AGROSSISTEMAS 

7.12.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A implementação do Projecto proporcionará um reordenamento cultural na área 

beneficiada, resultado da reconversão de sistemas de produção de sequeiro para 

sistemas de regadio, e da introdução de novas culturas e actividades que, de uma 

forma geral, se poderão caracterizar pelo aumento da produtividade das culturas 

praticada e pelo aumento do consumo de recursos – factores de produção, mão-de-

obra e capital. 
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Ao equacionar o desenvolvimento do regadio torna-se necessário reflectir sobre 

eventuais condicionantes que lhe colocam o contexto da Política Agrícola Comum 

(PAC) que o influencia. 

A PAC, associada às políticas sectoriais específicas nacionais, assumem um papel 

orientador e regulamentador, que deverão ser consideradas no traçado de 

possíveis modelos de ocupação cultural futura após a implementação do Projecto. 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 

Em 26 de Junho de 2003 foi aprovada pelo Conselho de Ministros da Agricultura da 

União Europeia uma reforma da Política Agrícola Comum (PAC). Posteriormente foi 

complementada com as reformas dos chamados produtos mediterrânicos (azeite, 

tabaco, algodão) e o lúpulo. 

A reforma traduziu-se numa alteração profunda da forma como a União Europeia 

apoiará a agricultura comunitária.  

Com efeito, uma grande parte das ajudas directas passa a ser concedida através 

de um pagamento único por exploração, independente do volume de produção e 

condicionado ao respeito de normas ambientais, de segurança alimentar, de 

sanidade animal e vegetal e de bem-estar dos animais. 

Os apoios aos agricultores assentam no histórico de cada produtor (pp históricos) e 

na dimensão da propriedade, o que permite a escolha da espécie a plantar com 

base em critérios de mercado. 

Pretende-se por um lado garantir um rendimento aos agricultores e por outro 

possibilitar que estes determinem as produções que irão realizar em função das 

necessidades do mercado e da procura dos consumidores na condição de 

respeitarem determinados condicionalismos ambientais. 

Esta política prevê ainda com o reforço do desenvolvimento rural, quer através de 

um aumento dos fundos da União Europeia, que passam a ser disponibilizados 

para as medidas de desenvolvimento rural, quer pela introdução de novos 

capítulos, designadamente o Cumprimento de Normas e a Qualidade dos 

Alimentos.  

Neste âmbito faz depender a atribuição de apoios financeiros ao cumprimento de 

exigências ambientais e de segurança alimentar na actividade agrícola, pelo que se 

torna necessário um trabalho conjunto das áreas da Agricultura e Ambiente. 

O estudo da AgroGes/AgriCiência  refere que para o actual contexto agro-florestal 

do Alentejo, estas novas orientações criam, fundamentalmente oportunidades de 

reconversão de sistemas agro-comerciais subsidio-dependentes para sistemas 
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agroambientais, baseados em actividades agroflorestais orientadas 

predominantemente para uma ocupação do solo e para técnicas agrícolas capazes 

de assegurarem uma adequada conservação da natureza, manutenção da 

paisagem rural e ordenamento do território. 

A disponibilidade de água para rega, em quantidade e qualidade adequadas, 

poderá reconverter estes sistemas em sistemas economicamente competitivos ou 

socialmente sustentáveis. 

Os impactes decorrentes da implementação da Obra de Rega que se farão sentir 

sobre os agrossistemas serão de natureza distinta consoante as diferentes fases do 

empreendimento, nomeadamente as fases de construção, exploração e 

desactivação, referidas nos pontos seguintes. 

7.12.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção da Obra de Rega, os impactes sobre os 

agrossistemas far-se-ão sentir sobre as culturas existentes nas parcelas, 

consequência das movimentações de terras, circulação de máquinas e pessoas, e 

todos os restantes elementos necessários à execução das obras, com prejuízos 

decorrentes da danificação das culturas. 

É possível identificar dois tipos de impactes negativos, sendo estes, relativamente à 

sua permanência: 

a. permanentes: provocados pela afectação de áreas de cultivo à implantação 

de infra-estruturas de regadio, tais como o reservatório de regularização e, 

estação elevatória (edifício). Registar-se-á igualmente um sacrifício destas 

áreas no âmbito da beneficiação da rede viária e de drenagem. No entanto, a 

área afectada pode considerar-se residual, considerando a totalidade da 

superfície agrícola beneficiada pelo perímetro. 

b. temporários: estes impactes serão limitados ao espaço temporal ocupado 

pela fase de construção, sendo de natureza reversível, apesar de significativos 

pela destruição das culturas. A área afectada corresponde aos terrenos 

ocupados pelo estaleiro e às faixas de movimentação de máquinas, pessoas 

afectas à empreitada, e da rede de rega secundária. Por se tratarem de 

condutas de rega, os terrenos poderão ser lavrados e ocupados por culturas 

novamente, obedecendo aos condicionalismos específicos de um ónus de 

servidão subterrânea. Por serem reversíveis, a possibilidade de serem 

minimizados é grande e não suscitam preocupação.  

7.12.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

A introdução do recurso água permitirá utilizar duma forma mais cabal o potencial 

endógeno das zonas que irão ser regadas, potenciando as áreas envolventes de 
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sequeiro e contribuir de forma determinante tanto para uma reconversão dos 

sistemas extensivos em sistemas intensivos de regadio. 

Para análise dos impactes na fase de exploração é necessário prever os cenários 

futuros de ocupação cultural, que por sua vez estarão dependentes da 

competitividade futura dos diferentes tipos de actividades de produção agrícola de 

regadio. 

CENÁRIO 1 

No modelo de ocupação cultural de referência do EFMA, preconizado no Estudo 

Prévio do Sistema Global de Rega (HP, 1992), Tomo 3 (Valia Agrícola) do Volume 

B2 (Avaliação Económica do Empreendimento), para a situação futura com Projecto 

– Alternativa 4 (Baixo Alentejo), e referido  em “Consumos de Água para Rega do 

Empreendimento do Alqueva [ex-IEADR (IDRHA), 1996], ocorrem os seguintes 

sistemas culturais: 

a. Rotação A: Milho–Trigo–Consociação Forrageira x Milho Forragem-Soja; 

b. Rotação B: Girassol-Trigo-Milho-Culturas Industriais; 

c. Rotação C: Trigo-Milho-Forragem-Prado; 

d. Arroz; 

e. Olival; 

f. Prado Permanente; 

g. Hortícolas 

h. Pomares 

O gráfico da Figura 7.12.1 indica as representatividades em que estes sistemas 

previsivelmente ocorrerão. 

Neste cenário as culturas temporárias têm um peso relativo de cerca de 91% e as 

permanentes de 9%. Esta projecção da situação de referência para a área de 

estudo encontra-se desajustada, uma vez que: 

a. a política agrícola da união europeia e outros instrumentos de regulamentação 

do sector e marcado agrícola já passaram por revisões, com racionalizações e 

alterações das ajudas compensatórias e dos apoios aos rendimentos dos 

agricultores, sendo a mais recente a revisão de 2003, já referida; 
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b. na área de estudo já se verificam actualmente, e já incluídas em processos de 

conversão de sequeiro em regadio, representatividades superiores de culturas 

permanentes, nomeadamente o olival. 

 

Figura 7.12.1 – Cenário de Ocupação Cultural [ex-IEADR, 1996] 

CENÁRIO 2 

O estudo da AgroGes/AgriCiência traçou cenários alternativos para a situação 

futura com o EFMA, para o actual contexto da política da União Europeia e para o 

total da área beneficiada pelo sistema, tendo como base uma análise prévia da 

competitividade futura de uma gama alargada de actividades de produção agrícola 

de regadio. Foram analisados: 

a. o Rendimento Líquido da Água, gerado por cada actividade de produção 

agrícola por cada m3 de água de rega utilizado; 

b. o Custo da Água para rega que se prevê vir a ser praticado no perímetro. 

c. as Disposições a Pagar pela utilização da água de rega; e 

d. o Benefício Líquido e o Rácio Benefício-Custo das actividades de produção 

agrícola de regadio. 

Esta análise justifica-se pela importância que a água constitui como factor de 

produção, que condiciona fortemente o desenvolvimento dos agrosssistemas. 

Deste modo o conhecimento do seu custo (seja em valores absolutos ou relativos) 

é essencial para a estimativa dos custos de produção associados à prática de 

regadio. 
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O preço para a água de referência utilizado em [1] foi de 0,082 euros/m3, que 

corresponderá, aproximadamente, à totalidade dos custos de manutenção e 

exploração e aos custos de capital decorrentes da rede secundária de rega. 

Projectado para 2015 o preço da água assume o valor de 0,068 euros/m3, a preços 

reais de 2003. 

Os indicadores referidos nas alíneas anteriores foram calculados para os seguintes 

grupos de culturas: 

1. Culturas tradicionais de regadio, como o milho, trigos mole e rijo, girassol, 

beterraba sacarina e tomate para industria; 

2. Cultura permanente, como a vinha, olival e fruteiras 

3. Culturas hortícolas, como o feijão verde, couve repolho, ervilha, brócolos, 

cebola, pimento e melão 

4. Culturas bioenergéticas, como o milho, beterraba sacarina, trigo mole e 

batata. 

Foram considerados ainda separadamente as situações referentes à i) reconversão 

de sequeiro em regadio, e à ii) melhoria do regadio existente. Diferem entre si na 

estimativa do custo de oportunidade dos factores terra e empresário (parâmetro 

usado no cálculo do rendimento Líquido da Água) e nos pagamentos históricos aos 

produtores (pp históricos) que na situação i) são os de sequeiro, e na ii) são 

relativos ao regadio. 

Da metodologia aplicada, e relativamente ao Rácio Benefício Custos (RBC), foi 

possível concluir: 

1. Cereais de regadio (milho e trigo rijo) - apresentam RBC positivos na situação 

de melhoria de regadio existente, no pressuposto da manutenção de pp 

históricos. Na situação de reconversão de sequeiro para regadio os RBC são 

negativos; 

2. Oleaginosas (girassol) – os RBC são negativos para ambas as circunstâncias; 

3. Horto-Industriais – a batata e a beterraba têm RBC positivos, sendo que nesta 

ultima os valores são inferiores à unidade. O tomate tem RBC negativo no 

caso da melhoria do regadio existente e no caso de não se verificar a 

manutenção dos pp históricos; 

4. Vinha para uva de mesa e para vinho – apresentam RBC positivos; 

5. Olival – apresentam RBC positivos; 
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6. Frutícolas – apresentam no seu conjunto RBC positivos, com excepção do 

pessegueiro e ameixeira; 

7. Hortícolas – apresentam no seu conjunto RBC positivos, com excepção da 

ervilha e dos brócolos na situação de melhoria do regadio existente. 

8. Bioenergéticas – o milho apresenta RBC positivos, sendo que a beterraba 

sacarina, o trigo mole e a batata, no contexto das bioenergia, têm 

rentabilidades negativas. 

O cenário de ocupação futura foi traçado tendo como base as culturas que 

asseguram uma competitividade futura, e considerando que o regadio seria 

introduzido em áreas actualmente ocupadas por culturas arvenses de sequeiro e de 

olival de sequeiro. De referir que para esta última cultura, no caso da área em 

estudo, essa reconversão já está a ocorrer suportada pelo regadio privado. 

O cenário de ocupação do regadio futuro mais provável definido em [1], de acordo 

com a tipologia de sistemas de produção agrícola e respectiva dimensão (estrutura 

da propriedade), é composto por: 

1. Sistemas de Culturas Permanentes 

� 50 % de Olival 

� 50 % de Frutícolas 

2. Sistemas de Culturas Arvenses e Agrícolas Mistos 

2.1. pequena dimensão (<10ha) 

� 30 % de Hortícolas 

� 70 % Culturas Bioenergéticas 

2.2. maior dimensão 

� 40 % Culturas Permanentes - (30% Olival + 5% Vinha + 5% Frutícolas) 

� 10 % Hortícolas 

� 50 % Culturas Bioenergéticas 

3. Sistemas Agro-silvo pastoril e Silvo pastoril 

� 40 % Culturas Permanentes - (15% Olival + 5% Vinha + 5% Frutícolas + 15% 
Prados e Pastagens) 
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� 10 % Hortícolas 

� 50 % Culturas Bioenergéticas 

Deste modo, e extrapolando esta informação para a área beneficiada pelo 

perímetro de rega Ferreira-Valbom, é possível inferir que com a implementação do 

Projecto, vai ocorrer: 

a) uma quebra acentuada nas áreas das culturas arvenses de sequeiro e 

regadio (actualmente são as culturas dominantes, nomeadamente as de 

sequeiro); 

b) a introdução de culturas energéticas de regadio; 

c) acréscimos significativo das áreas ocupadas por hortícolas e fruteiras, que 

actualmente assumem uma representação residual; 

d) a manutenção da área de vinha para vinho e aumento da área de vinha para 

uva de mesa; 

e) um acréscimo moderado das áreas de olival, uma vez que já existe uma forte 

reconversão ao regadio nesta cultura; 

f) um acréscimo significativo das áreas de pastagens e forragens de regadio. 

O Projecto considera duas alternativas, que diferem entre si pela exclusão de cerca 

de 437 ha de área beneficiada, correspondendo a zonas topograficamente 

desfavoráveis, a saber: 

1. Mancha 1 (233 ha) – Horta da Maltalhada e Monte Novo da Horta a Norte do 

Sub-Bloco Ferreira Oeste, na margem direita da Ribeiro da Capela, e ainda 

o Monte do António a Oeste do Vértice Geodésico Maltalhada; 

2. Mancha 2 (113 ha) – Zona Sudeste do Sub-Bloco Valbom nas cabeceiras do 

Barranco do Azinhal e do Barranco de Valbom (Serrinha); 

3. Mancha 3 (90 ha) – Monte de Vilas Boas, a Norte do Sub-Bloco Figueirinha, 

no Vértice Geodésico Santa Luzia 

Nestas manchas, exclusivas da Alternativa 1, ocorrem sobretudo sistemas de 

culturas extensivas e extensivas sob coberto em propriedades de média a grande 

dimensão. Deste modo, e à semelhança do referido anteriormente, estes sistemas 

darão lugar a culturas intensivas de regadio, nomeadamente culturas 

bioenergéticas. Por estar associado à exploração pecuária, no Monte Novo da 

Horta as áreas dedicadas às pastagens e forragens poderão ser incrementadas.  
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Existem ainda algumas parcelas dispersas de culturas permanentes como o olival 

regado e uma parcela de vinha que poderão ser reforçadas com a implantação do 

Projecto. 

A introdução do regadio implica um aumento da produtividade das culturas, 

conforme evidenciam os dados do Quadro 7.12.1. 

Quadro 7.12.1 – Produtividades das culturas, em regime de regadio e de sequeiro 

Regadio Sequeiro 
 

Culturas 
Consumo água 

(m3/ha) 

Método de 

rega 

Produtividade 

(kg/ha) 

Produtividade 

(kg/ha) 

Canhão 3 700 
Trigo mole 2 000 

Pivot 4 700 
2 500 

Canhão 3 500 
Trigo duro 2 000 

Pivot 3 700 
2 600 

Cevada 2 000 Canhão 3 600 2 500 

Canhão 3 700 
Triticale 2 000 

Pivot 4 000 
2 500 

4 000 Canhão 2 500 
Girassol 

3 000 Pivot 3 000 
800 

4 000 Canhão 
Colza 

3 000 Pivot 
2 000 1 200 

Canhão 1 600 
Linho não têxtil 5 000 

Pivot 1 800 
800 

6 500 Canhão 9 000  

5 000 Pivot 10 000  Milho grão 

5 000 Gota-a-gota 11 000  

4 200 Canhão  

3 800 Pivot 
8 073 U.F. 

 Milho forragem 

5 000 Sulcos 7 266*  

Sorgo forragem 3 000 Canhão 10 496*  

Azevém 2 000 Pivot 12 000*  

3 500 Canhão 50 000  Beterraba 

sacarina 2 400 Pivot 60 000  

Tomate 6 000 Gota-a-gota 80 000  

Melão 7 800 Canhão 16 000  
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Regadio Sequeiro 
 

Culturas 
Consumo água 

(m3/ha) 

Método de 

rega 

Produtividade 

(kg/ha) 

Produtividade 

(kg/ha) 

4 500 Gota-a-gota 30 000  

Meloa 7 000 Canhão 15 000  

4 500 Pivot 7 000  
Brócolos 

750 Gota-a-gota 11 500  

Grão de bico 2 000 Canhão 1 000 600 

Olival 2 500 4 000 1 000 

Vinha 2 500 9 000 7 000 

Nogueira 4 000 1 800  

Amendoeira 2 500 2 400  

Laranjeira 2 500 17 600  

Damasqueiro 4 000 

Gota-a-gota 

4 000  

Fonte: “Análise técnico-económica de Pequenos Regadios Individuais [...] EFMA”, 

(ISA/EDIA, 1998) 

Deste modo, espera-se um impacte positivo e significativo da conjugação da 

evolução das áreas agrícolas (reconversão cultural) com as alterações previstas na 

produtividade física da terra e das culturas, que resultarão num acréscimo do 

volume de produção agrícola na área do perímetro, que dependerá da maior ou 

menor taxa de adesão dos agricultores ao regadio. 

7.12.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A avaliação dos impactes nos agrossistemas decorrentes desta fase é dificultada 

pela lacuna do conhecimento das medidas conjunturais e de política agrícola 

comum em vigor à data da desactivação. 

Se a desactivação do Projecto implicar a limitação dos recursos hídricos e, 

consequentemente, comprometer os sistemas culturais de regadio (sistema de 

produção intensivo), então previsivelmente as explorações suportarão perdas 

económicas elevadas resultado da redução do rendimento bruto devido à 

diminuição da área de produção em regadio e aos custos elevados dos seus 

aparelhos de produção com consequentes efeitos: 

� nos níveis de rendimento dos produtores; 

� nos níveis de capital investido; 

� na incorporação de factores de produção. 
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Trata-se de um impacte negativo, cuja magnitude e significância dependerá de um 

conjunto de factores difíceis de prever actualmente, e de possíveis medidas de 

minimização (tipo indemnizações compensatórias ou ajudas à reconversão de 

sistemas culturais intensivos em extensivos) que poderão ser postas em prática. 

7.13. QUALIDADE DO AR 

7.13.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante o período de construção do Projecto serão emitidas poeiras e poluentes 

característicos dos motores de combustão, os quais estarão associados, 

essencialmente, às seguintes actividades: 

� desmatação e decapagem dos terrenos e à realização de terraplenagens, a 
que acrescerá a emissão de poluentes característicos associados aos 
motores de combustão dos veículos afectos à obra  

� escavações necessárias para a implantação da rede de condutas de rega  

� Beneficiação de caminhos e limpeza das linhas de água; 

� transporte de materiais de e para a obra; 

� movimentação de veículos no estaleiro para as actividade de transporte de 
materiais. 

Durante o período de construção do Projecto serão emitidas poeiras associadas às 

actividades de desmatação e decapagem dos terrenos e à realização de 

escavações e terraplenagens, a que acrescerá a emissão de poluentes 

característicos associados aos motores de combustão dos veículos afectos à obra.  

No que respeita à emissão de poeiras por acção da erosão eólica, este fenómeno 

será mais expressivo na fase de desmatação e escavação dos terrenos para 

implantação das infra-estruturas. Este efeito será maior se estas acções ocorrem 

durante períodos mais secos em que o material que constitui o solo se apresenta 

mais desagregado e em condições meteorológicas de vento moderado ou forte. No 

entanto, dada a dimensão característica deste tipo de partículas prevê-se que estas 

se depositem na proximidade dos locais de obra, não devendo por isso afectar 

populações residentes na área envolvente ao Projecto.  

Quanto à emissão de monóxido de carbono, óxidos de azoto e compostos 

orgânicos voláteis, relacionados com o funcionamento de maquinaria e transportes 

afectos à obra, o impacte negativo sobre a qualidade do ar dependerá por um lado 

dos volumes de tráfego esperados e por outro da tipologia dos veículos utilizados e 

modo de condução. Neste âmbito as maiores afectações registar-se-ão nas 
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povoações atravessadas pelas principais vias rodoviárias utilizadas para transporte 

de materiais não se prevendo no entanto que o aumento do tráfego dê origem a 

fenómenos significativos de poluição atmosférica. Assim, os impactes gerados na 

fase de construção sobre a qualidade do ar serão negativos, temporários e de 

significado muito reduzido. 

7.13.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração os impactes na qualidade do ar estarão associados à 

utilização de produtos fitossanitários e fertilizantes. 

A contaminação da atmosfera por pesticidas pode ocorrer como resultado de 

advecção pelo vento durante a aplicação, por volatilização ou por erosão eólica de 

partículas de solo contaminadas.  

As perdas de materiais libertadas para a atmosfera são função das condições 

meteorológicas e dos métodos de aplicação preconizados. 

No que respeita aos poluentes emitidos pelas culturas agrícolas, estes resultam em 

grande parte da utilização de fertilizantes azotados que podem contribuir para o 

aumento das concentrações de NH3 e N2O para a atmosfera. O aumento da 

concentração destes poluentes não terá relevância ao nível local, no entanto 

constituem gases associados ao efeito de estufa e chuvas ácidas podendo 

contribuir residualmente para o aquecimento global e para a acidificação dos solos. 

No entanto, dada a dimensão do Projecto e as quantidades emitidas espectáveis, 

os impactes daí resultantes deverão ser residuais, apenas tomando alguma 

relevância quando associados aos efeitos cumulativos de outros projectos que 

originem emissões atmosféricas de maior relevância. 

7.14. AMBIENTE SONORO 

7.14.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, os impactes que ocorrerão no ambiente sonoro estão 

relacionados com a circulação de veículos pesados e com o funcionamento dos 

equipamentos utilizados para a execução das obras.  

Relativamente à circulação de veículos pesados para transporte de materiais de e 

para as zonas de obra, este dever-se-á processar preferencialmente pela EN 2, 

pela EN 121 e pela EN 259, afectando as populações atravessadas por estas vias 

rodoviárias de maior tráfego (Figueira de Cavaleiros, Canhestros, Ervidel, Beringel, 

etc.).  
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Embora seja difícil prever o aumento de tráfego de veículos pesados gerado 

durante a construção das infra-estruturas de rega, uma vez que este dependerá da 

capacidade dos camiões e das exigências dos trabalhos a efectuar, no entanto, 

considera-se que o acréscimo de ruído gerado será marcadamente temporário e 

limitado a determinadas fases de evolução das obras. 

Nestas condições, os receptores directamente afectados pelo acréscimo de ruído 

gerado nesta fase serão os indivíduos residentes ou presentes nas imediações das 

vias rodoviárias a utilizar, e nas povoações existentes na envolvente aos locais de 

obra (como é o caso de Ferreira do Alentejo) embora se considere que os impactes 

daí resultantes sejam pouco significativos dado o carácter temporário associado a 

estas actividades. 

Quanto à maquinaria utilizada nas obras de construção, esta gerará ruído com 

características diversas. Alguns equipamentos utilizados serão relativamente pouco 

ruidosos, enquanto outros produzirão níveis de ruído elevados.  

As operações construtivas frequentemente mais ruidosas estão ligadas às 

operações de escavação, de terraplanagens e de circulação de veículos e 

máquinas pesadas de obra.  

Em geral, os equipamentos mais ruidosos utilizados neste tipo de obras poderá 

produzir níveis médios de ruído da ordem de grandeza de 80 a 85 dB(A), a cerca de 

10 a 15 metros de distância. Em certos casos, poderão ser atingidos níveis de ruído 

relativamente mais elevados, admissivelmente até cerca de 90 dB(A), observados 

àquelas distâncias. 

Na propagação à distância, os efeitos do ruído gerado por cada um daqueles 

equipamentos - fontes "pontuais" - tendem a atenuar-se de uma forma 

relativamente rápida. O decaimento (atenuação) da intensidade das fontes 

acústicas pontuais com a distância à fonte pode ser contabilizado em cerca de 6 dB 

por duplicação da distância, não contabilizando outros efeitos influentes na 

propagação. 

A título indicativo apresentam-se no Quadro 7.14.1, os níveis médios de pressão 

sonora - em dB(A) - tipicamente emitidos por alguns equipamentos correntemente 

utilizados em actividades de construção, em função da distância à respectiva fonte. 

Os valores apresentados têm em conta não só os efeitos de atenuação por 

divergência, mas também os efeitos da atenuação suplementar introduzida pela 

absorção acústica no solo. 
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Quadro 7.14.1- Níveis médios, em dB(A), emitidos por alguns equipamentos de construção 

Distância à fonte (m) Tipos de 

Equipamento 15 30 60 120 240 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 

Camiões 82 78 72 64 < 55 

Gruas 75 71 65 57 < 48 

Geradores 77 73 67 59 < 50 

Compressores 80 76 70 62 < 53 

Os níveis médios de pressão sonora emitidos pelos diversos equipamentos 

susceptíveis de serem utilizados na fase de construção são atenuados com a 

distância à fonte, admitindo-se que, a cerca de 250 m da fonte emissora de ruído, 

os níveis sonoros contínuos (L50) serão em geral inferiores a 60 dB(A). 

O impacte acústico das acções de construção será função da duração e dos níveis 

acústicos radiados pelas respectivas operações construtivas, bem como da 

localização relativa dos pontos onde essas operações se estiverem a desenvolver 

em relação a aglomerados próximos. 

Considerando que as intervenções previstas irão ocorrer em áreas de ocupação 

predominantemente agrícola, em que apenas se regista a presença de algumas 

habitações dispersas, não se prevê uma afectação significativa sobre receptores 

potencialmente sensíveis, admitindo-se que os impactes gerados no ambiente 

acústico serão pouco significativos ou mesmo praticamente nulos. 

7.14.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, as principais fontes sonoras estarão associadas aos 

equipamentos de bombagem instalados na estação elevatória Ferreira. No entanto, 

dada a inexistência de receptores sensíveis na sua envolvente bem como o facto 

dos equipamentos se encontrarem dentro de um edifício, prevê-se que os impactes 

gerados por estas fontes sejam nulos. 

No que respeita ao funcionamento de maquinaria agrícola, os ruídos gerados não 

deverão diferir dos actualmente registados nesta região pelo que os impactes 

gerados pela actividade agrícola se consideram igualmente nulos. 
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88..  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na sequência da identificação e avaliação dos principais impactes ambientais 

decorrentes da construção e exploração dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, 

foram definidas medidas de minimização dos impactes negativos do Projecto e 

recomendações relacionadas com o mesmo que o promotor deverá executar ou 

assegurar a sua realização para contribuir para a sustentabilidade ambiental do 

Projecto e limitar os impactes residuais do mesmo. 

As medidas de minimização propostas neste estudo foram agrupadas em medidas 

de carácter geral (com aplicação nas frentes de obra e nos estaleiros de apoio à 

obra) e medidas específicas (destinadas a minimizar os impactes referidos para os 

descritores considerados relevantes). 

Efectuam-se, ainda, recomendações relativas a estudos complementares que se 

entende que deverão ser executadas de forma a assegurar uma maior integração 

ambiental do presente Projecto e a permitir colmatar lacunas de informação 

relativas a área do Sistema de Rega do Alqueva que importa suprir. 

8.2. ESTUDOS A REALIZAR NAS FASES SUBSEQUENTES DO 
PROJECTO E RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS COM O 
MESMO 

8.2.1. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

A importância que alguns dos valores ecológicos presentes na área estudada 

encerram e as lacunas de informação que subsistem relativamente aos mesmos 

determinou que fosse proposta a realização de estudos e acções complementares 

que se descrevem seguidamente. 

No que respeita à espécie Linaria ricardoi, propõe-se que se proceda à amostragem 

sistemática para determinar a distribuição da espécie na área que se encontra 

abrangida pelos blocos de rega nesta zona do Alentejo (área compreendida entre 

Odivelas, Figueira dos Cavaleiros, Beja, Mombeja, Beringel e Cuba), amostragem 

esta que idealmente deverá ser executada na Primavera de 2007. Esta 

amostragem deverá ser acompanhada da realização de um Estudo Ecológico dos 

factores (edáficos, climáticos, uso do solo, etc.) que influenciam a distribuição e 

propagação da espécie. 

Em função dos resultados que vierem a ser obtidos, deverá ser implementado um 

Programa de Monitorização de médio/longo prazo acerca do efeito que as 

alterações do uso do solo provocam nas populações da espécie e deverão ser 
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estabelecidas as linhas gerais de um plano estratégico de criação de condições 

para a propagação e manutenção da espécie nas orlas da rede viária que esteja em 

contiguidade com os olivais tradicionais. Este plano estratégico deverá integrar o 

Plano de Monitorização da Espécie.  

Relativamente à avifauna estepária, tendo em conta a relevância conservacionista 

deste grupo, sugere-se a realização de um estudo dedicado, que englobe toda a 

área de implantação do Projecto e área adjacentes, sobre a distribuição e 

abundância das espécies que aí ocorrem nos períodos de reprodução, pós-nupcial 

e Inverno.  

Trata-se de um estudo que deverá ser integrado conjuntamente com a informação 

obtida nos EIA dos diferentes blocos de rega e outros estudos já efectuados na 

zona, complementado com trabalho de campo específico, de modo a poder-se 

determinar as áreas mais importantes a nível regional para este grupo de aves, 

assim como os seus principais movimentos. Esta análise integrada permitirá 

salvaguardar as áreas realmente importantes para as aves estepárias, evitando a 

sobrevalorização ou subvalorização de áreas avaliadas individualmente.  

8.2.2. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Em fase de Projecto de Execução, deverá haver uma articulação entre o Projecto 

dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom e o projecto do traçado do IP8, de forma 

a garantir a conformidade entre os dois. Esta medida reveste-se de particular 

importância especialmente no que respeita às intervenções nos caminhos agrícolas 

e nas condutas de água previstas no âmbito do Projecto dos blocos de rega. A 

articulação entre os dois projectos exige que se assegure uma compatibilização 

entre as soluções construtivas e o faseamento e programação das obras de 

construção das infra-estruturas, de forma a evitar situações de conflito e quebra de 

acessibilidades vitais para o normal funcionamento das explorações agrícolas 

existentes na área de estudo. 
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8.3. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

As medidas minimizadoras de carácter geral consistem em regras e procedimentos 

que são transversais a praticamente todos os descritores e que passam, sobretudo, 

pela correcta gestão das obras a executar. 

Considera-se, naturalmente, que em todas as operações respeitantes à construção 

deverá ser rigorosamente cumprida toda a legislação, nacional e comunitária 

aplicável em matéria de ambiente, das quais os adjudicatários das empreitadas 

terão obrigatoriamente que ter conhecimento.  

Este pressuposto aplica-se também a actividades prévias de licenciamento que 

haja que realizar, como por exemplo licenciamento do domínio hídrico, e a todas a 

actividades que directa ou indirectamente estejam relacionadas com as 

empreitadas. 

Assim, durante a fase de construção as medidas gerais a implementar passam 

pelas seguintes actuações: 

Ger 1: Na fase de planeamento que precede as actividades de construção, deverá 

ser elaborado um Plano de Obra (que será da responsabilidade do 

empreiteiro que vier a executar a obra) contendo o planeamento da 

execução de todos os aspectos da obra e a explicitação das medidas 

cautelares a tomar a quando da sua execução. 

Ger 2: A implantação do estaleiro social e a localização dos parques de materiais 

e locais de depósitos de terras deverá permitir a salvaguarda do maior 

número possível de vertentes ambientais. Deverá ser evitada a afectação 

dos seguintes locais: áreas sensíveis em termos ecológicos, paisagísticos 

ou visuais, nomeadamente baixas aluvionares; locais onde existam 

vestígios de património arqueológico; envolvente de linhas de água, 

permanentes ou temporárias, numa distância mínima de 10 metros; zonas 

de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou arbóreo; áreas de 

recarga de sistemas aquíferos e áreas de influência directa de nascentes e 

de perímetros de protecção de captações de abastecimento público; 

proximidade de habitações ou de outras zonas de utilização sensível; 

áreas de REN (Desenho 25) 

Para além dos condicionamentos descritos, os estaleiros deverão localizar-

se o mais próximo possível das frentes de obra, de modo a reduzir as 

áreas afectadas pelas deslocações entre o estaleiro e as frentes de obra. 

Ger 3: As áreas afectas aos estaleiros deverão ser reduzidas ao mínimo possível, 

seleccionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correcta 
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implementação. Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando 

se tratarem de quercíneas. 

Ger 4: As áreas de estaleiro que não correspondam ao estaleiro social deverão 

ser adequadamente sinalizadas e tomadas medidas concretas para evitar 

acidentes nessa zona.  

Ger 5:  Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os 

procedimentos necessários para a rápida resolução destes, que deverão 

ser previamente aprovados pelo Dono de Obra. Deverá ainda proceder-se 

à recuperação imediata da zona afectada. Para este efeito, os estaleiros e 

as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os 

materiais e meios necessários que permitam responder em situações de 

incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais de 

substâncias poluentes. Os resíduos que possam resultar de tais 

procedimentos deverão ser encaminhados para destino final adequado. 

Ger 6:  Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva 

existente na envolvente dos locais de intervenção e dos correspondentes 

acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no 

início da obra. Entre estas destacam-se como sensíveis as áreas de 

quercíneas, as galerias ripícolas e outros elementos vegetais com 

interesse, que deverão ser assinalados sempre que possível. Se for 

necessário proceder ao corte de quercíneas estas deverão ser cintadas, 

previamente ao corte. 

Ger 7:  As movimentações de veículos e o transporte de materiais devem, tanto 

quanto possível, fazer-se utilizando acessos existentes ou locais menos 

sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos. 

Ger 8:  As vias ou acessos utilizadas, nomeadamente os caminhos agrícolas, que 

forem danificadas pelas obras, devem ser recuperadas. 

Ger 9:  Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afectar as linhas 

de água, deverão ser implementadas medidas que visem interferir o 

mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na 

estabilidade das margens, não devendo nunca ser interrompido o 

escoamento natural da linha de água.  

Ger 10:  As acções que impliquem a remoção ou degradação do coberto vegetal, a 

decapagem do terreno ou a escavação, movimentação e depósito de 

materiais, deverão limitar-se às áreas estritamente necessárias à execução 

dos trabalhos. 
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Ger 11: O material resultante de acções de desmatação e/ou desarborização, 

deverá ser armazenado em local afastado dos cursos de água. 

Ger 12:  Deverão ser adoptadas medidas no domínio da sinalização informativa e 

da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pelas empreitadas, 

visando a segurança e informação durante a fase de construção, 

cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e 

Obstáculos na Via Pública. 

Ger 13: Deverá ser implementado de um adequado sistema de recolha e 

tratamento de águas residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes 

características dos efluentes gerados durante a fase de obra. As águas 

que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, 

assim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, 

devem ser conduzidas para um depósito estanque, sobre terreno 

impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino 

final adequado. Os efluentes domésticos devem ser devidamente tratados 

antes de serem descarregados no meio receptor, ou em alternativa, 

encaminhados para uma tanque estanque. Ao proceder-se à limpeza da 

fossa, os efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino final 

adequado. Caso seja viável, os efluentes deverão ser encaminhados para 

o Sistema Municipal de Águas Residuais. 

Ger 14:  Deverá proceder-se à remoção prévia da camada superficial dos solos das 

áreas de escavação, estaleiros e de depósito, de forma a prevenir-se a sua 

compactação e para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados 

na recuperação das áreas afectas à obra. Os solos deverão ser 

armazenados em pargas, respeitando o ângulo natural de atrito, que não 

deverão ser calcadas por veículos. Deve ser seleccionado um local próprio 

para armazenamento destes solos, que deverá possuir boa drenagem e 

garantir condições para que não haja mistura com outros materiais. 

Ger 15:  Na escolha do destino final dos materiais sobrantes de escavação deverá 

privilegiar-se a sua reutilização, quer na própria empreitada, quer em 

acções de requalificação ambiental de pedreiras ou areeiros existentes a 

distâncias compatíveis com a localização da obra. Caso não sejam 

adoptadas estas alternativas ou ainda subsistam materiais a eliminar, estes 

deverão ser depositados em instalações licenciadas ou ser utilizados na 

regularização de terrenos particulares. Neste último caso deverá ser 

assegurada a existência prévia das devidas licenças de acordo com o 

disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e a não 

afectação de locais geomorfologicamente instáveis, bem como os locais 

descritos em Ger 2.  
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Ger 16:  Deve ser evitada a mobilização de solos na época das chuvas, de forma a 

reduzir os riscos de erosão. 

Ger 17:  Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em 

função das suas características e destino final e os locais que nos 

estaleiros sejam afectos ao seu armazenamento temporário devem ser 

delimitados e identificados. Estes locais deverão situar-se nos estaleiros 

sociais. 

Ger 18:  Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente 

óleos usados, lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos 

contaminados por óleos e produtos químicos deverão ser devidamente 

acondicionados, identificados e armazenados em local impermeabilizado e 

coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais. No que respeita 

aos óleos usados deverão separar-se os óleos hidráulicos e de motor 

usados para gestão diferenciada. Estes locais devem ainda ser de fácil 

acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos e produtos 

químicos. 

Ger 19  As zonas dos estaleiros afectas às oficinas e parque de máquinas deverão 

ser impermeabilizadas. Os locais destinados ao abastecimento de 

combustível e armazenamento temporário de óleos e combustíveis devem 

ser impermeabilizados, planos e preferencialmente cobertos. Os locais 

destinados à lavagem de veículos e máquinas afectas à obra devem ser 

equipados com separador de hidrocarbonetos. 

Ger 20:  Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas 

passíveis de gerarem emissões difusas de partículas, sempre que 

justificável, especialmente em dias secos e ventosos, excepto em épocas 

do ano de elevada carência de água – períodos de seca.  

Ger 21: Deverão efectuar-se lavagens dos rodados da maquinaria e veículos 

afectos à obra na entrada em vias de circulação, sempre que justifique.  

Ger 22:  Nos locais onde se registem receptores sensíveis (habitações) os trabalhos 

e operações de construção mais ruidosos deverão ser realizados 

preferencialmente durante o período diurno (7h – 18h), evitando a sua 

realização no período nocturno e durante os fins-de-semana. 

Ger 23:  A circulação do tráfego rodoviário afecto às obras deverá ser sempre 

efectuada durante o período diurno e ser efectuada de forma racional, 

evitando a passagem pelo interior das localidades e evitando a 

concentração de circulação quando não for necessário. 
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Ger 24: Os equipamentos a utilizar deverão respeitar as normas e especificações 

técnicas estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora, devendo 

ainda ser efectuada uma manutenção periódica dos equipamentos, de 

modo a prevenir o seu aumento. 

Ger 25:  Deverá ser preferencialmente contratada mão-de-obra local para a fase de 

construção, de forma a potenciar o emprego local. 

Ger 26:  Deverão ser realizadas acções de formação prévias ao início das obras 

aos vários intervenientes nas empreitadas relativas às normas e cuidados 

ambientais a ter em conta no decorrer dos trabalhos. 

8.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

8.4.1. GEOLOGIA 

Geo 1:  Com o intuito de acautelar a possibilidade de ocorrerem ravinamentos, 

abarrancamentos, etc. provocados pela circulação intensa de águas 

superficiais nos solos e formações postas a descoberto, recomenda-se o 

revestimento dos taludes de escavação, que permaneçam após a fase de 

construção, com coberto vegetal, de forma a reduzir a susceptibilidade à 

erosão da superfície das respectivas superfícies. Recomenda-se que esta 

acção seja executada no mais curto intervalo de tempo possível após a 

realização de escavações/aterros, de forma a atenuar os eventuais 

fenómenos de erosão. Nos taludes de escavação mais elevados devem 

ser construídas banquetas de nível com valas de crista e de pé de talude, 

aumentado a drenagem de modo a reduzir a probabilidade de ocorrência 

de escorregamentos de terras. 

Geo 2:  Nas linhas de água deve ser salvaguardada a manutenção das galerias 

ripícolas e respectiva vegetação arbustiva de forma a reduzir os 

fenómenos de erosão. 

8.4.2. HIDROGEOLOGIA 

Na fase de exploração do Projecto, os principais impactes potenciais para os 

recursos hídricos subterrâneos derivam da aplicação de fertilizantes e pesticidas e 

da provável subida da superfície piezométrica.  

Tendo em consideração estes aspectos, recomenda-se que sejam seguidas um 

conjunto de boas práticas agrícolas, que devem integrar as acções de divulgação e 

de formação téorico-prática dos agricultores da área do Bloco de Rega de Ferreira 

e Valbom, materializadas na adopção das seguintes medidas de minimização de 

impactes: 
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Hg 1:  Deverão ser adequadamente divulgadas e desenvolvidas condições para a 

implementação do Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997) e de 

Manual Boas Práticas Agrícolas (MBPA, 1999); e que sejam seguidas as 

orientações do Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo 

e da Água.  

Hg 2:  Deverão ser interditas quaisquer aplicações de fertilizantes e pesticidas no 

interior dos perímetros de protecção imediatos e intermédios das 

captações municipais para abastecimento humano e deverão ser impostas 

as restrições discriminadas no Decreto-Lei n.º 382 de 22 de Setembro de 

1999, para os perímetros alargados das mesmas.  

Hg 3:  Não deverão ser aplicados fertilizantes e pesticidas no perímetro imediato 

das captações privadas para consumo humano. Atendendo ao 

comportamento hidrogeológico das formações aquíferas e à 

vulnerabilidade à poluição das mesmas, recomenda-se ainda que sejam 

restringidas as referidas aplicações num raio de pelo menos 40 m em torno 

das captações incluídas no SAGB, SAPPRIMZOM e SAPPRMZSP, e 60 m 

nas captações incluídas no SABS.  

Hg 4:  Em situações em que se tencionem abandonar captações e se verifique 

que possam existir deficiências de construção (situação facilmente 

detectável através de visitas aos locais e de inquéritos simples aos 

proprietários), deverá ser efectuado o acompanhamento do abandono de 

captações de forma a assegurar que estas serão devidamente seladas 

com cimento em calda, uma vez que captações de água subterrânea mal 

construídas constituem pontos de acesso directo ao aquífero de todos os 

tipos de contaminantes superficiais. Por outro lado as captações que se 

prevejam abandonar que apresentaram boa qualidade de construção (com 

isolamentos dos níveis superficiais, entubamentos não corrompidos etc.) 

podem ser propostas para integrar futuramente as redes de monitorização 

da EDIA, CCDR-A, INAG ou de Universidades e Politécnicos (com intuitos 

de investigação), tanto para fins piezométricos como para monitorização da 

qualidade da água subterrânea.  

Hg 5:  Manutenção da vegetação arbustiva nas linhas de água e valas de 

drenagem, uma vez que esta funcionando como galerias ripícolas 

constituem-se como sequestradores de matéria orgânica, nitratos, fosfatos 

etc., compostos estes que podem contaminar os aquíferos nas zonas em 

que a linha de água age como zona de recarga.  

Hg 6:  A utilização de fertilizantes deve fazer-se de acordo com as necessidades 

reais das espécies, da fase do ciclo vegetativo e das condições climáticas 

na altura da aplicação. Para tal deverá ser verificada a eficácia das acções 
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de extensão rural destinadas a auxiliar a escolha das melhores soluções 

para a fertilização das culturas. 

Hg 7:  Deverá ser instituído um sistema de registo, à parcela, com as quantidades 

e os períodos de aplicação de fertilizantes e de pesticidas na área de 

intervenção do Projecto. 

Hg 8:  Deverá sensibilizar-se os agricultores para efectuarem a fertilização e a 

correcção dos solos através da aplicação de adubos orgânicos, uma vez 

que estes propiciam melhores condições de mineralização do azoto. 

Hg 9:  Os fitosanitários devem ser utilizados apenas em situações em que se 

verifique a impossibilidade de recorrer a soluções alternativas. Nos casos 

onde se verifique ser indispensável a utilização de fitofármacos, a sua 

escolha deverá ter em conta características como: baixa toxicidade; 

reduzido período de meia vida; não conter substâncias persistentes na 

água, persistentes ou bioacumuláveis; ser de fácil manuseamento, sem 

perigo para quem aplica e ter retenção efectiva na área tratada; 

Hg 10: Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas da aplicação dos 

pesticidas podem ser minimizados se forem seguidos os princípios 

definidos pela Direcção Geral de Protecção das Culturas (DGPC) relativos 

à boa prática fitossanitária e à protecção integrada das culturas. 

Hg 11:  Para o combate a pragas e a doenças das culturas, os tratamentos 

fitossanitários, devem ser realizados por meios mecânicos. Para além 

disso, a aplicação deve ser realizada de forma cuidadosa, de acordo com 

as instruções do fabricante, e devem ser tomados todos os cuidados para 

que sejam atingidas apenas as áreas necessárias; 

Hg 12:  Tanto os fitossanitários como os fertilizantes não devem ser aplicados 

quando se prevejam longos períodos de precipitação ou de precipitação 

intensa nas 48 horas seguintes à aplicação. A este propósito os 

agricultores devem-se ser estimulados a consultarem as zonas agrárias, ou 

meios via Internet para aceder à informação meteorológica. 

Hg 13:  Os fertilizantes e pesticidas deverão ser adequadamente armazenados em 

locais secos, devendo proceder-se a uma inspecção periódica para 

verificação das validades dos produtos, das condições de segurança das 

embalagens e dos locais de armazenamento. 

Hg 14: Deverão ser executadas preferencialmente rotações culturais com 

alternância de culturas com diferentes graus de exigência relativamente 

aos compostos azotados. 
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Hg 15:  Nas rotações culturais deverá tentar assegurar-se a existência de culturas 

durante os períodos de chuva, para que o azoto mineral disponível no solo 

seja incorporado pelas culturas (leguminosas). 

Hg 16: Nas zonas de pousio deverá ser promovido o enterramento dos restolhos 

como forma de introduzir matéria orgânica no solo capaz de desnitrificar os 

nitratos. 

8.4.3. SOLOS 

As medidas de minimização a adoptar têm que ser específicas para cada um dos 

impactes considerados e é fundamental também que se adaptem e sejam 

integradas nas práticas inerentes a cada sistema produtivo. A sua implementação 

será sempre prioritária nas áreas definidas como tendo susceptibilidades altas ou 

muito altas. 

De forma a minimizar os riscos associados à erosão do solo recomenda-se:  

Sol 1:  Realizar o menor número possível de mobilizações do solo. 

Sol 2:  Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, por exemplo, 

mantendo os resíduos de culturas de Primavera-Verão durante a maior 

parte do Outono-Inverno, no caso de não se efectuar nenhuma cultura 

nessa época. 

Sol 3:  Definir com rigor os canais de drenagem superficial da área irrigada 

garantindo que o escoamento se processará de forma lenta e controlada. 

Sol 4:  Executar as operações de mobilização dos solos (lavras) segundo as 

curvas de nível. 

Sol 5:  Reduzir o comprimento da superfície em que ocorre e se acumula o 

escoamento superficial, por exemplo, com a instalação de valados a 

intervalos adequados. 

O risco de salinização do solo está fortemente dependente da qualidade da água 

de rega. O efeito negativo deste processo faz-se sentir principalmente pela redução 

das expectativas de produção das culturas praticadas.  

As medidas minimizadoras a considerar em resultado de uma diminuição da 

qualidade da água, aumentando o seu teor em sais (ou a sua condutividade 

eléctrica) englobam: 

Sol 6:  Aumentar a fracção de lavagem para garantir que a zona de maior 

acumulação de sais se irá situar a maior profundidade, evitando assim a 

zona de maior desenvolvimento radicular. Na sequência de anos secos 
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consecutivos, quando a monitorização dos solos revelar a presença de 

acumulação excessiva de sais no solo deverão ser programadas acções 

de lavagem dos solos, de modo a diminuir o risco de salinidade dos 

mesmos.  

Sol 7:  Seleccionar culturas, variedades ou cultivares mais resistentes à 

salinidade, no caso de se detectarem situações de agravamento efectivo 

ou previsível da salinidade do solo no decurso do ciclo da cultura. 

Tal como o risco de salinização do solo também o risco de sodização está 

fortemente dependente da qualidade da água de rega, neste caso devido ao 

aumento do SAR da água. Este efeito negativo faz-se sentir de forma mais imediata 

pela redução da taxa de infiltração, no caso do horizonte superficial, ou pela 

redução da drenagem, no caso dos horizontes subsuperficiais. Relativamente às 

áreas com menores teores de sódio de troca o risco de sodização estará muito 

dependente da SAR da água de rega e das condições de drenagem interna do solo. 

A título de exemplo, referem-se algumas medidas minimizadoras mais habituais, 

mas cuja selecção e implementação exige sempre estudos mais detalhados, não só 

de levantamento dos solos existentes a uma escala mais pormenorizada, com 

incidência particular sobre os respectivos teores de sódio, mas também o estudo da 

resposta efectiva desses solos a diferentes níveis de intensidade das medidas 

minimizadoras indicadas: 

Sol 8: Garantir boas condições de drenagem interna do solo, o que pode exigir, 

no caso de solos com texturas pesadas nos horizontes subsuperficiais, a 

abertura de valas de drenagem com densidade variável de caso para caso, 

acabando a densidade necessária por constituir um critério da viabilidade 

económica da implementação do regadio nesses solos. Nas situações de 

encosta, logo a partir de declives acima de 2-3% estas valas devem estar 

integradas com as medidas de minimização ou de protecção contra a 

erosão hídrica. 

Sol 9: Aplicação de água com maior teor de sais para garantir uma maior 

infiltração e/ou uma maior drenagem. Esta medida deve ser aplicada de 

forma cuidadosa para não criar simultaneamente problemas de salinidade 

com implicações no rendimento das culturas. 

Sol 10: Aplicação de gesso para substituir parte do sódio de troca por cálcio. O 

sódio libertado será removido por lavagem e o cálcio retido contribuirá para 

uma melhoria gradual da estrutura do solo. 

A degradação da estrutura do solo prende-se essencialmente com a 

intensificação das práticas agrícolas, principalmente o excesso de circulação de 

maquinaria pesada sobre o solo e também de mobilizações frequentes, com os 
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consequentes efeitos de oxidação e destruição da matéria orgânica, pulverização e 

compactação. Pelas implicações que estes efeitos têm na diminuição da 

capacidade produtiva do solo e no aumento da sua susceptibilidade à erosão, 

justificam-se diversas medidas de minimização, algumas das quais comuns às 

medidas minimizadoras da erosão: 

Sol 11: Evitar em absoluto a circulação de máquinas e de mobilizações com o solo 

demasiado húmido (acima do estado de friabilidade) precaução que será 

tanto mais importante quanto mais fina for a textura do solo. 

Sol 12: Fazer o maior aproveitamento possível de resíduos de culturas para deixar 

à superfície do solo ou para fazer incorporação mas, neste caso, só na 

Primavera. 

Sol 13: Adicionar a maior quantidade de matéria orgânica que for viável, que pode 

ter origens diversas desde que apresentem (e sejam conhecidos em 

termos analíticos) baixos teores de micronutrientes, metais pesados e 

agentes patogénicos.  

8.4.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A aplicação dos fertilizantes por parte dos agricultores deverá ser feita de tal 

forma que minimize a escorrência dos mesmos para as linhas de água, 

minimizando assim a degradação da qualidade da água dos meios hídricos 

superficiais pelos fertilizantes. Neste sentido, a aplicação dos fertilizantes deverá 

seguir as seguintes regras: 

Rh 1: Consultar sempre os serviços meteorológicos e não aplicar adubos azotados 

se a previsão for de chuva nas 48 horas seguintes; 

Rh 2: Não aplicar adubos azotados antes de regar, de modo a minimizar o 

enriquecimento das linhas de água por azoto; 

Rh 3: Não aplicar adubos azotados pelo menos durante os meses de Dezembro e 

Janeiro, à excepção das hortícolas; 

Rh 4: No Olival e na Vinha aplicar os adubos azotados a partir do final do Inverno, 

antes da rebentação; 

Rh 5: Os adubos sólidos e, sobretudo os líquidos, devem ser armazenados em 

locais secos e impermeabilizados, situados a mais de 10 m de distância 

dos rios e ribeiras, de valas ou condutas de drenagem, de poços, furos ou 

nascentes. 
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A aplicação de produtos fitofarmacêuticos pode constituir uma fonte de poluição 

grave dos recursos hídricos superficiais. Neste sentido, a sua aplicação pelos 

agricultores deverá respeitar as seguintes orientações: 

Rh 6: Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes de calda 

ou de lavagem de material de aplicação; 

Rh 7: Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e 

mobilidade no solo, apresentem menor risco de contaminação dos 

recursos hídricos. Para a aplicação desta medida sugere-se a escolha dos 

produtos aconselhados em Protecção Integrada (Podem ser consultadas 

as listas de fitofármacos aconselhados em protecção integrada na 

Direcção Geral de Protecção de Culturas). 

8.4.5. VALORES ECOLÓGICOS 

Eco 1:  Nas parcelas onde foram já identificadas populações de Linaria ricardoi e 

onde seja necessário proceder à instalação de condutas e hidrantes, esta 

tarefa não deverá coincidir com o período de floração e frutificação da 

espécie (recomendam-se os meses de Junho e Julho para a execução 

daquelas actividades).  

Eco 2:  A utilização das parcelas de olival identificadas na zona de Figueira do 

Cavaleiros, que contêm as populações mais importantes de Linaria ricardoi 

na área de estudo, deverá ser condicionada nos dois primeiros anos do 

período de exploração dos blocos de rega (não favorecendo a conversão 

de sequeiro para regadio), com o objectivo de avaliar a relevância destas 

populações no contexto local. 

Eco 3:  No que respeita à avifauna estepária, durante o período reprodutor das 

espécies mais importantes, que se apresenta no Quadro 8.4.1, deverá ser 

feito um acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de 

biólogos especializados, no sentido de compatibilizar as necessidades 

logísticas com as recomendáveis medidas de minimização de impactes. A 

minimização de impactes nas áreas de pseudo-estepe que potencialmente 

constituam o local de reprodução das espécies de aves estepárias mais 

importantes (abetarda, sisão, alcaravão, perdiz-do-mar, calhandra-real e 

tertaranhão-caçador) deverá proceder-se atempadamente ao seguimento 

das populações aí existentes de modo a evitar a sua perturbação durante o 

período reprodutor. O acompanhamento deverá ter início em Fevereiro e 

estender-se até ao final de Julho, de modo a permitir a delimitação das 

áreas onde não deverão ocorrer perturbações nas semanas subsequentes 

e as áreas onde a obra pode progredir. 
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Quadro 8.4.1 - Períodos de reprodução das espécies estepárias mais importantes presentes na 

área de estudo 

Espécie Períodos de reprodução 

Abetarda Março a Julho 

Sisão Março a Julho 

Alcaravão Abril a Julho 

Tartaranhão-caçador Abril a Julho 

8.4.6. PATRIMÓNIO 

Na fase de elaboração do Projecto de Execução deverá ser ajustado, ou alterado, o 

traçado das infra-estrutura de modo a evitar a sobreposição com as ocorrências já 

identificadas (recomenda-se a execução da delimitação da ocorrência em escala de 

Projecto com apoio de topógrafo).  

Em fase prévia à obra deverá ser elaborado um plano de salvaguarda e diagnóstico 

do património arqueológico, nos sítios onde se prevê que ocorram impactes 

negativos.  

Este plano deve incluir a execução de sondagens mecânicas ou manuais de 

caracterização nos sítios arqueológicos onde se preveja a ocorrência de tais 

impactes negativos. Estas sondagens terão como objectivo a minimização desses 

impactes mediante uma determinação mais rigorosa da funcionalidade, da 

cronologia, do estado de conservação e do interesse científico desses sítios. 

Na fase de construção deverá ser executado um programa de acompanhamento 

arqueológico de acordo com as boas práticas vigente. Esta medida visa garantir a 

conservação das ocorrências já identificadas e a execução de medidas 

complementares, a especificar caso a caso em função da natureza dessas 

ocorrências (sinalização, registo documental), e a identificação de outras ainda 

inéditas. 

Na fase de exploração a entidade gestora do Projecto deverá assegurar a execução 

de sondagens arqueológicas de minimização, caso seja necessário proceder ao 

revolvimento de terras, em áreas onde foram identificados vestígios arqueológicos 

no EIA e durante o acompanhamento da obra (fase de construção do Projecto em 

apreço). De igual modo, deverá assegurar um acompanhamento arqueológico, caso 

se verifiquem grandes movimentações de terras em áreas onde não se conhecem 

vestígios arqueológicos. 

A missão da EDIA limita-se à gestão da água e à manutenção das infra-estruturas 

de rega, pelo que os eventuais efeitos decorrentes da acção de particulares (p. ex. 

lavras, sistemas de rega) não obrigam aquela entidade. Contudo, recomenda-se 

que seja identificado um instrumento adequado à sensibilização dos agricultores 
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locais para a protecção do património arqueológico durante a exploração do 

sistema, acção que deverá estar a cargo da entidade gestora dos blocos de rega. 

Finalmente, convirá identificar as medidas mais adequadas à minimização dos 

impactes da construção da rede terciária sobre as ocorrências identificadas na área 

de estudo. Neste âmbito deverá evitar-se a afectação directa, ou atravessamento, 

das ocorrências de maior interesse arqueológico pela rede terciária, sendo 

conveniente que a sua construção tenha acompanhamento arqueológico. 

No Quadro 8.4.2 indicam-se as medidas propostas para a minimização dos 

impactes pendentes sobre cada uma das ocorrências identificadas na Situação de 

Referência, com agregação por classes de semelhança. 
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Quadro 8.4.2 – Impactes e medidas de minimização associadas - descritor Património 

Legenda 
Caracterização dos impactes.  

Fase (Fa): Projecto de Execução (PE); Construção (C), Exploração (E); Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D); Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma): 
baixo (B), médio (M), elevado (E); Duração (Du): temporária (T); permanente (P); Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); Probabilidade (Pr): pouco 
provável (PP), provável (P), certo (C); INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I). Os parâmetros Duração e Reversibilidade não estão especificados no 
quadro seguinte por se considerar que são sempre Permanentes e Irreversíveis. 

AI = Área de incidência do Projecto (corredores associados aos traçados desejados para as infra-estruturas de rega, de drenagem e viária, objecto de intervenção). 
ZE = Zona envolvente da AI e interior do perímetro de rega. Também se incluíram nesta situação algumas ocorrências situadas fora do perímetro de rega. 

 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros indicados podem ter grau 
indeterminado no caso de a informação disponível sobre o Projecto não permitir fazer tal qualificação). 

 

Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do Projecto e indirecto se for induzido por actividades decorrentes ou 
ligadas ao Projecto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência 
patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua 
envolvente espacial. 

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes e da susceptibilidade das 
ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a 
afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com 
menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária ou 
permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento 
que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 
conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. 
A probabilidade é certa se a localização de uma parte de Projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

 

CASO 1 (infra-estruturas) 
Impactes decorrentes do Projecto de infra-estruturas sobre ocorrências de valor patrimonial médio a elevado, situadas na AI e nas proximidades ou sob o 

traçado médio dos corredores de estudo. 

Impactes Explicação Medidas de Minimização Explicação 

FA. Projecto de Execução. 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Provável a Certo. 

Estes impactes são avaliados tendo como 
referência a sobreposição pelos corredores 
de estudo, embora se ponderem a relação 
de proximidade com o eixo dos mesmos. 
Das várias infra-estruturas em avaliação as 
de rega são as que comportam impactes 
mais críticos dado envolverem escavações 
mais significativas. As infra-estruturas 
viárias poderão ser as menos impactantes 
dado recorrerem principalmente a aterros 
ou corresponderem a caminhos já 
existentes.  

Estes impactes, embora sejam avaliados 
em fase de estudo prévio (corredores e 
alternativas) têm projecção na fase 
seguinte (projecto de execução). 

1. Reavaliação em campo por uma equipa formada por 
arqueólogos e topógrafos, de modo a definir e 
confirmar os traçados e localizações do componentes 
do Projecto relativamente às ocorrências. 

Caso não seja possível procede ao ajustamento de 
elementos de Projecto ou alterar o seu traçado deverão 
ser executadas sondagens arqueológicas manuais de 
diagnóstico (prioritariamente no caso da rede de rega) 
em fase prévia à obra. 

2. No caso da ocorrência 30 deve executar-se nova 
prospecção arqueológica em fase de RECAPE, 
prioritariamente na área de incidência da rega de rega. 
Após realização da prospecção arqueológica deverá 
propor-se novo programa de medidas de minimização. 

3. Em sede de RECAPE deverá ser encontrada uma 
solução que evite o cruzamento ao mesmo nível do 
aqueduto (ocorrência 60) e da conduta de rega. 

Medidas aplicáveis em sede de RECAPE. 

Os resultados da avaliação efectuada nesta 
fase determinam as medidas a adoptar em 
fase prévia à Obra. 

Deve ser dada prioridade ao ajustamento do 
traçado após determinação rigorosa dos 
limites da ocorrência (em escala de Projecto). 

No caso da ocorrência 30 e na impossibilidade 
de ajuste do Projecto face à ocorrência deverá 
ser desenvolvido programa de sondagens e 
escavações arqueológicas, em fase prévia à 
obra, que permitam caracterizar o sítio e 
determinar com objectividade a magnitude do 
impacte. 

FA. Construção. Restantes 
parâmetros não determinados. 

Impactes a avaliar em função do Projecto 
de execução. 

A determinar em fase posterior. Medidas a especificar no RECAPE. 

FA. Exploração. 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Indeterminada. 

Impactes resultantes da reparação e/ou 
conservação das infra-estruturas do 
Projecto. 

Acompanhamento arqueológico. Medida aplicável no caso dos trabalhos de 
reparação implicarem movimentação de terra 
em áreas superiores às afectadas aquando da 
instalação da infra-estrutura e nas 
proximidades de ocorrências. 

 

Ocorrências abrangidas 

Ref./Tipologia/Topónimo 

   

1 / Villa / Monte do Pombal 21 / Necrópole / Quinta de São Vicente 30 / Povoado / Porto Torrão 59 / Indeterminada / Ribeira do Vale do Ouro 

60 / Aqueduto / Vale da Arca    

 

CASO 2 (infra-estruturas) 
Impactes decorrentes do Projecto de infra-estruturas sobre ocorrências de valor patrimonial baixo, médio-baixo ou indeterminado, situadas na AI, nas 

proximidades ou sob o traçado médio dos corredores de estudo. 
Impactes Explicação Medidas de Minimização Explicação 

FA. Projecto de Execução. 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Provável a Certo. 

Estes impactes são avaliados tendo como 
referência a sobreposição pelos 
corredores de estudo, embora se 
ponderem a relação de proximidade com 
o eixo dos mesmos. Das várias 
infraestruturas em avaliação as de rega 
são as que comportam impactes mais 
críticos dado envolverem escavações 
mais significativas. As infraestruturas 
viárias poderão ser as menos impactantes 
dado recorrerem principalmente a aterros 
ou corresponderem a caminhos já 
existentes.  

Reavaliação dos impactes em função do traçado do 
Projecto de Execução. No caso de este corresponder às 
directrizes dos corredores agora avaliados devem 
especificar-se no RECAPE as medidas especificadas 
aplicáveis à fase de construção (sondagens 
arqueológicas abaixo indicadas). 

Medidas a especificar no RECAPE. 
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Estes impactes, embora sejam avaliados 
em fase de estudo prévio (corredores e 
alternativas) têm projecção na fase 
seguinte (projecto de execução). 

FA. Construção. 

1. No caso da avaliação já 
efectuada: 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Provável a Certo. 

2. Outros casos: 

Parâmetros não determinados. 

1. No caso da avaliação já efectuada: 
impactes a confirmar em função do 
Projecto de Execução, já identificados na 
fase de estudo prévio (linha acima). 

2. Outros casos: reavaliação geral dos 
impactes em função do Projecto de 
Execução. 

1. No caso da avaliação já efectuada: sondagens 
arqueológicas mecânicas (ocorrências 13, 18, 19, 39, 
67 e 105) ou manuais (ocorrências 12, 29 e 119), em 
função do traçado do projecto, para caracterização da 
ocorrência e determinação do seu estado de 
conservação e interesse patrimonial. 

2. Outros casos: a determinar. 

1. No caso da avaliação já efectuada: 
medidas identificadas no RECAPE mas 
aplicáveis em fase prévia à obra. 

2. Outros casos: medidas a especificar no 
RECAPE. 

FA. Exploração. 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Indeterminada. 

Impactes resultantes da reparação e/ou 
conservação das infra-estruturas do 
Projecto. 

Acompanhamento arqueológico. Medida aplicável no caso dos trabalhos de 
reparação implicarem movimentação de terra 
em áreas superiores às afectadas aquando da 
instalação da infra-estrutura e nas 
proximidades de ocorrências. 

Ocorrências abrangidas 
Ref./Tipologia/Topónimo 

   

12 / Indeterminada / Vale da 
Serrinha 

13 / Achados dispersos / Vale de Bangula 18 / Achados dispersos / Monte do Pardieiro 19 / Achados dispersos / Monte Valbom 

29 / Mancha de ocupação / 
Mancocas 

39 / Materiais dispersos / Ferreira do 
Alentejo 

67 / Achados isolados / Quinta da Amia 105 / Indeterminada / Porto Torrão 

119 / Vestígios diversos / Nó de 
Ferreira 

   

 

CASO 3 (infra-estruturas) 
Impactes decorrentes do Projecto de infra-estruturas sobre ocorrências de valor diverso, situadas na AI, nas proximidades do traçado médio dos corredores 

de estudo das várias infra-estruturas. 
Impactes Explicação Medidas de Minimização Explicação 

FA. Projecto de Execução. 

TI. Directo ou indirecto. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Provável a pouco provável. 

A mesma do caso anterior. 

No caso das ocorrências 22, 23, 81 e 86, e 
atendendo às suas características, o 
impacte tem carácter indeterminado. 

Confirmar a não afectação directa das ocorrências 
mediante projecção cartográfica, em escala apropriada, 
das posições das componentes do Projecto e das 
ocorrências. 

Medida aplicável em sede de RECAPE. 

 

FA. Construção. 

TI. Directo ou indirecto. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Provável. 

Impactes a rectificar em função do Projecto 
de execução. 

 

Acompanhamento arqueológico, com conservação da 
ocorrência e execução de medidas complementares a 
especificar caso a caso em função da natureza da 
ocorrência (sinalização, registo). 

Medida a executar no decurso da obra. 

FA. Exploração. 

TI. Directo. 

NA. Negativo. 

MA. Indeterminada. 

PR. Indeterminada. 

Impactes resultantes da reparação e/ou 
conservação das infra-estruturas do 
Projecto. 

Acompanhamento arqueológico. Medida aplicável no caso dos trabalhos de 
reparação implicarem movimentação de terra 
em áreas superiores às afectadas aquando da 
instalação da infra-estrutura e nas 
proximidades de ocorrências. 

Ocorrências abrangidas 

Ref./Tipologia/Topónimo 

   

2 / Casal rústico / Monte do Pombal 4 / Mancha de ocupação /Quinta de São Vicente 5 / Ponte / Quinta de São Vicente 11 / Poço / Herdade do Pinheiro 

14 / Poço / Vale da Serrinha 15 / Poço / Poço da Gontinha 17 / Achados dispersos /Peroguarda 20 / Casal rústico / Monte Valbom 

22 / Achado isolado / Monte do 
Carrascal 

23 / Achado isolado / Monte das Figueiras 24 / Casal rústico / Monte da Figueira 27 / Casal rústico / Monte Mancocas 

28 / Casal rústico / Mancocas 31 / Ponte / Horta do Porto Torrão 34 / Capela / Capela de São Vicente 40 / Forno / Forno do Pereiro 

41 / Marco / Monte dos Canos I 42 / Marco / Monte dos Canos II 46 / Moinho / Moinho do Espanhol 48 / Marco / Monte do Galo 

56 / Casal rústico / Monte da 
Ferreirinha 

57 / Indeterminada / Monte das Ferrarias 58 / Marco / Monte das Ferrarias 63 / Aqueduto / Vale da Arca 

65 / Indeterminada / Poço Branco 66 / Marco / Quinta da Amia 68 / Casal rústico / Quinta da Amia 72 / Casal rústico / Monte da Joanica 

74 / Poço / Poço do Visconde 75 / Marco / Subestação Ferreira do Alentejo 76 / Poço / Monte Cardim 77 / Marco / Monte do Cónego 

80 / Marco / Coitos 81 / Achado isolado / Monte Sabino 84 / Silo / Monte da Capela 85 / Represa / Monte Novo da Horta 

86 / Achado isolado / Monte Novo da 
Horta 

87 / Ponte / Barranco da Capela 88 / Mancha de ocupação /Horta da Maltalhada 89 / Mancha de ocupação /Monte da Capela 

90 / Indeterminada / Vale de Ouro 91 / Poço / Ribeira de Vale de Judeu 92 / Mancha de ocupação /Não identificado 93 / Poço / Monte da Figueirinha de Baixo 

94 / Villa? / Monte da Figueirinha de 
Baixo 

95 / Mancha de ocupação /Quinta da Amia 96 / Mancha de ocupação /Monte das Mancocas 97 / Poço / Mancocas 

98 / Poço / Mancocas 101 / Marco de propriedade / Ordem 102 / Marco de propriedade / Ordem 103 / Indeterminada / Pinheiro 

104 / Poço / Horta de João de Moura 106 / Poço / Porto Torrão 109 / Indeterminada / Monte da Figueirinha Nova 110 / Casal / Monte de Coitos 

111 / Poço / Coitos 112 / Poço / Coitos   
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CASO 4 (infra-estruturas) 
Impactes decorrentes do Projecto de infra-estruturas sobre ocorrências situadas na AI mas afastadas do traçado médio dos corredores de estudo. 

Impactes Explicação Medidas de Minimização Explicação 
FA. Construção. 
TI. Indirecto. 
NA. Negativo. 
MA. Indeterminada. 
PR. Pouco provável. 

Admite-se que o Projecto de execução não 
interfira com estas ocorrências. 

1. Inclusão da ocorrência em Planta de Condicionantes 
do Caderno de encargos da obra. 
2. Acompanhamento arqueológico, incluindo 
sinalização e registo fotográfico, sempre que 
justificado. 

Medida aplicável em fase de Obra. 

FA. Exploração. 
Restantes parâmetros não 
identificados. 

Não é expectável que ocorram impactes 
resultantes da reparação e/ou conservação 
das infra-estruturas do Projecto. 
 

Não identificadas. Não aplicáveis. 

 
Ocorrências abrangidas 
Ref./Tipologia/Topónimo 

   

43 / Moinho / Moinho da Floresta 50 / Marco / Quinta da Floresta 53 / Moinho / Moinho da Figueirinha 55 / Poço / Horta da Barbara Franca 

107 / Casal / Monte do Zambujo 108 / Poço / Não identificada 113 / Indeterminada / Cardim  126 / Habitat / Monte da Figueirinha 

 

CASO 5 (infra-estruturas) 
Ocorrências situadas na ZE das infra-estruturas. 

Impactes Explicação Medidas de Minimização Explicação 

FA. Construção. 

Restantes parâmetros não 
identificados. 

Não é expectável que ocorram impactes 
no decurso da construção das infra-
estruturas. 

Inclusão da ocorrência em Planta de Condicionantes 
do Caderno de encargos da obra. 

Medida cautelar. 

FA. Exploração. 

Restantes parâmetros não 
identificados. 

Não é expectável que ocorram impactes 
resultantes da reparação e/ou conservação 
das infra-estruturas do Projecto. 

Não identificadas. Não aplicáveis. 

Ocorrências abrangidas 

Ref./Tipologia/Topónimo 

   

3 / Moinho / Moinho da Morgada 6 / Pombal / Quinta de S. Vicente 7 / Quinta / Quinta de São Vicente 8 / Mancha de ocupação / Horta do Vale da Arca 

9 / Casal rústico / Vg Serra do 
Pinheiro 

10 / Poço / Vale da Arca 16 / Mancha de ocupação / Cemitério de Peroguarda 25 / Casal rústico / Monte da Rabêla 

26 / Casal rústico / Monte do António 
que Manda Mãe 

32 / Achados dispersos / Monte do Carvalhoso 33 / Casal rústico / Monte da Boavista 35 / Aqueduto / Quinta de S. Vicente 

36 / Capela / Capela de São 
Sebastião 

37 / Fontanário / Ferreira do Alentejo 38 / Igreja / Igreja de Nossa Senhora da Conceição 44 / Mancha de ocupação / Cemitério de Ferreira do 
Alentejo 

45 / Marco / Cemitério de Ferreira do 
Alentejo 

47 / Fonte / Fonte Nova 49 / Marco / Quinta da Floresta 51 / Indeterminada / Santa Luzia B 

52 / Igreja, diversos / Igreja Paroquial 
de Vilas Boas 

54 / Casal rústico / Monte da Figueirinha Nova 61 / Canal / Vale da Arca 62 / Malhada / Vale da Arca 

64 / Casal rústico / Vale da Arca 70 / Casal rústico / Monte da Joanica 73 / Poço / Poço Branco 78 / Achados dispersos / Monte do Sabino 

79 / Achados dispersos / Monte do 
Sabino 

82 / Casal rústico / Monte Sabino 83 / Achados diversos / Ribeira do Vale do Ouro 99 / Achado isolado / Malhadas 

100 / Monte / Monte da Capela 114 / Capela / Capela do Calvário 115 / Fonte / Fonte da Palmeira 116 / Poço / Poço do Jorge 

117 / Mancha de ocupação / 
Subestação de F. Alentejo 

118 / Vestígios diversos / Horta do Monte de 
Valbom 

120 / Achado isolado / 

Ferreira do Alentejo 

122 / Vestígios diversos / Vale da Arca 1 

123 / Pedreira / Zambujal 124 / Habitat? / Barranco dos Barrinhos 125 / Habitat / Monte Benfica 127 / Monte / Monte de Matos 

128 / Forno / Monte das Ferrarias 129 / Monte / Monte das Ferrarias 130 / Casal / Monte do Carvalhoso 131 / Casal / Monte da Misericórdia 
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99..  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

As acções de monitorização a levar a cabo no âmbito dos programas propostos 

devem ser precedidas por uma caracterização ambiental prévia em termos de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solos e valores ecológicos de forma a 

reunir informação de base que possa ser tomada como termo comparativo face aos 

resultados a obter após a entrada em funcionamento do Projecto em avaliação. Os 

locais e análises a efectuar no âmbito desta caracterização prévia devem coincidir 

com as propostas apresentadas em termos de monitorização.  

9.1. HIDROGEOLOGIA 

9.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O programa de monitorização das águas subterrâneas tem como objectivo detectar 

eventuais situações de contaminação em resultado da conversão de culturas de 

sequeiro para regadio na zona de influência dos Blocos de rega de Ferreira e 

Valbom. Este programa reveste-se de importância acrescida uma vez que uma 

parte da área de implantação do Projecto se situa dentro da Zona Vulnerável de 

Beja, e apresenta uma vulnerabilidade à poluição dentro da classe intermédia a 

alta. 

9.1.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Do ponto de vista hidrogeológico deverão ser realizadas medições e colheitas de 

água sugerindo-se como parâmetros a monitorizar nesta situação os seguintes: 

� pH 

� Temperatura 

� CO2 

� Condutividade eléctrica 

� Alcalinidade 

� Dureza Total 

� Cálcio 

� Sódio 
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� Potássio 

� Magnésio 

� Bicarbonato 

� Cloreto 

� Nitrato 

� Nitrito 

� Amónio 

� Sulfato  

� Fosfato 

� Sílica 

� Ferro 

� Alumínio 

Para além dos parâmetros já mencionados, deverão ainda ser realizadas análise a 

pesticidas. Atendendo ao estudo de Duque (2005) recomenda-se a monitorização 

dos 15 pesticidas que a seguir se referem: 

� Glifosato (herbicida) 

� Terbutilazina (herbicida) 

� Alacloro (herbicida) 

� MCPA (herbicida) 

� Oxifluorfena (herbicida) 

� Simazina (herbicida) 

� Fenoxaprope-P-etilo (herbicida) 

� Folpete (fungicida) 

� Fusilazol (fungicida) 

� Dimetoato (insecticida) 

� Lambda-cialotrina (insecticida) 
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� Carbofurão (insecticida) 

� Clorpirifos (insecticida) 

� Malatião (insecticida) 

9.1.3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Tendo em conta as características do Projecto e as características hidrogeológicas 

da área de estudo recomenda-se que a periodicidade de amostragem seja bianual 

pelo menos até ao final dos dois primeiros anos de funcionamento do Projecto. De 

acordo com os resultados obtidos nos primeiros anos de monitorização poder-se-á 

redefinir a periodicidade de recolha de amostras tendo em conta orientações quer 

da CCDR-Alentejo quer da Direcção Regional da Agricultura. 

No que respeita aos locais de amostragem dever-se-á coordenar com a entidade 

que realiza a monitorização da quantidade e qualidade da água (CCDR-Alentejo) o 

aumento da densidade piezométrica e de qualidade na área dos Blocos de Rega. 

No caso da zona de contacto do SAGB e o SABS, especialmente neste último 

deverão ser implantados pelo menos 3 piezómetros para registo dos níveis de água 

e da qualidade da água.  

9.1.4. RELATÓRIO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um 

relatório em que sejam referidos os locais de recolha, a metodologia e as condições 

de amostragem bem como a discussão dos resultados analíticos obtidos. Estes 

resultados deverão ser posteriormente compilados e analisados num relatório final, 

o qual deverá ser elaborado no final do primeiro ano da campanha. 

Para os anos seguintes deverá ser seguida a mesma metodologia, com 

salvaguarda da inclusão de novos elementos determinados pela evolução da 

situação. 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho 

ambiental das medidas de minimização propostas.  

Nos casos em que a monitorização efectuada revele a necessidade de serem 

implementadas ou reforçadas estas medidas, dever-se-á proceder à sua 

implementação. 

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar 

devem manter-se constantes ao longo do tempo de modo a permitir a comparação 

de resultados entre as diversas campanhas. 



  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM DO SUBSISTEMA DE ALQUEVA – RELATÓRIO FINAL 

45228_RF_0003_D_impactes.doc Pág. 461 

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, 

sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da 

monitorização: 

� Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água 

directamente imputáveis à exploração do Projecto, devendo agir-se no sentido de 

aumentar o esforço de amostragem; 

� Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas 

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou o número de 

locais de amostragem; 

� Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a 

inexistência de impactes negativos ou, por outro lado, não são conclusivos, 

podendo neste caso diminuir-se ou reequacionar-se o número e tipo de 

parâmetros propostos. 

Propõe-se ainda uma revisão geral do plano de monitorização cinco anos após o 

início da fase de exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face 

à quantidade de dados recolhidos, que devem ser compilados num relatório global. 

9.2. SOLOS 

9.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Uma parte da área de implantação do Projecto contém solos que apresentam um 

risco elevado de erosão potencial, salinização e sodização/alcalização. 

Assim, de forma a detectar e corrigir atempadamente estes problemas sugere-se a 

realização de um programa de monitorização para o descritor solos na área 

beneficiada pelos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. 

9.2.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De forma a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, 

deverão ser analisados os seguintes parâmetros: 

� Condutividade eléctrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada); 

� Teor em sódio (Na); 

� Teor em magnésio (Mg); 

� Teor em potássio (K). 
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Para além destas análises de solos, sugere-se ainda a determinação dos 

parâmetros a seguir referidos que permitirão usar modelos de distribuição da água 

e de alguns iões no solo, de modo a ser possível uma previsão dos efeitos da rega 

na salinização e alcalização dos solos, em face de cenários diversos. Assim, 

sugere-se que sejam determinados: 

� Velocidade de lixiviação de sais no solo (velocidade de transporte dos iões); 

� Velocidade de percolação da água no solo; 

� Massa volúmica aparente do solo; 

� Porosidade do solo; 

� Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio; 

� Análises periódicas à água de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR, 

bicarbonatos, boro e outros micronutrientes. 

9.2.3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

As áreas a seleccionar para monitorização devem incluir preferencialmente áreas 

de maior risco de degradação, constituindo assim verdadeiras áreas de controlo e 

alerta para todas as restantes áreas. 

Atendendo aos tipos de impactes analisados, propõe-se uma abordagem de 

monitorização integradora para os principais tipos de degradação do solo, 

concentrando em mini-bacias hidrográficas seleccionadas o esforço de 

monitorização mais intenso. A abordagem de bacia hidrográfica tem grandes 

vantagens pois permite concentrar o esforço e os equipamentos necessário no 

mesmo espaço abarcando diferentes escalas espaciais, desde o pequeno talhão, 

passando pela encosta, até à escala da bacia, contribuindo todas as observações 

parcelares também para a observação de conjunto.  

As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época seca. A comparação dos 

dados obtidos ao longo do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na 

qualidade dos solos, e de medidas que deverão ser adoptadas. A periodicidade das 

análises de solos a efectuar dependerá das características dos solos. Assim: 

� A periodicidade das amostragens deverá ser anual, e a sua realização após a 

época seca, para os solos mais susceptíveis, incluindo os que apresentaram 

susceptibilidade alta ou muito alta à erosão, salinização do solo e à 

sodização/alcalização do solo; 

� Nos restantes solos as análises de poderão ser feitas de 3 em 3 anos; 
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� As cartas de susceptibilidade à erosão, salinização e alcalização deverão ser 

refeitas anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definição dos 

solos a monitorizar anualmente ou trianualmente deverá também ser revista a 

cada ano. 

9.2.4. RELATÓRIO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um 

relatório no qual se apresente a localização dos pontos de amostragem 

considerados, a metodologia e as condições de amostragem bem como a 

discussão dos resultados obtidos. 

Com base nos resultados obtidos deverão ser revistas as Cartas de 

Susceptibilidade à erosão, Salinização e à Alcalização/Sodização.  

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar, 

devem manter-se constantes de modo a permitir a evolução da susceptibilidade dos 

solos à erosão, salinização e à alcalização/sodização, com a salvaguarda da 

inclusão de novos elementos determinados pela evolução da situação. 

A revisão do programa de monitorização deverá ser efectuada tendo em conta os 

seguintes critérios de base: 

� Detecção de impactes negativos significativos sobre os solos, directamente 

imputáveis à exploração do Projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o 

esforço de amostragem; 

� Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas 

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou o número de 

locais de amostragem; 

� Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a 

inexistência de impactes negativos ou, por outro lado, não são conclusivos, 

podendo neste caso diminuir-se ou reequacionar-se o número e tipo de 

parâmetros propostos. 

Propõe-se ainda uma revisão geral do plano de monitorização cinco anos após o 

início da fase de exploração do Projecto, de modo a reavaliar as condições de 

amostragem face aos dados recolhidos, que devem ser compilados num relatório 

global. 
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9.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

9.3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pretende-se com este programa avaliar o efeito das actividades agrícolas nas 

massas de água superficiais que drenam a área dos Blocos de Rega de Ferreira e 

Valbom, através da detecção de eventuais situações de contaminação dos cursos 

de água através de poluição difusa causada pelas águas de drenagem dos campos 

agrícolas beneficiados. 

9.3.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Durante a fase de exploração torna-se necessário assegurar a qualidade da água 

dos cursos de água, devendo ser analisados os seguintes parâmetros: 

� Pesticidas; 

� Sólidos Suspensos Totais (SST); 

� Fósforo Total; 

� Nitratos; 

� Condutividade; 

� Oxigénio Dissolvido (OD). 

9.3.3. LOCAIS DE MEDIÇÃO 

A recolha das amostras deve ser realizada nos seguintes locais: 

� Ribeiro do Vale do Ouro, na zona do monte do Vale do Ouro; 

� Ribeiro do Pereiro, na zona do Monte do Rio Seco. 

9.3.4. MÉTODOS DE ANÁLISE E PERIODICIDADE DE RECOLHA DAS AMOSTRAS 

De modo a tornar comparáveis os valores obtidos nas campanhas de monitorização 

propostas e os definidos na legislação sugere-se a utilização dos métodos 

analíticos e da periodicidade definidos no Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto. 

Não obstante, a periodicidade da recolha das amostra deverá permitir caracterizar o 

desempenho ambiental das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a 

monitorização efectuada reflicta a necessidade de reforçar estas medidas deve 

agir-se em conformidade. 

9.4. VALORES ECOLÓGICOS 

9.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A monitorização associada aos valores ecológicos centra-se no grupo 

correspondente às aves estepárias. Apresenta-se de seguida a estrutura de um 
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possível plano, sendo indispensável que, independentemente de ser este o plano 

aprovado ou outro qualquer, as metodologias a utilizar sejam idênticas nos diversos 

blocos de rega que serão alvo de monitorização.  

9.4.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De modo a permitir a obtenção de dados fidedignos em quantidade e qualidade, 

recomenda-se a selecção de espécies-alvo. Tendo em conta a comunidade 

existente na área de estudo, recomenda-se a monitorização de abetarda, sisão, 

tartaranhão-caçador e calhandra-real, tendo em conta a relação importância 

conservacionista da espécie/ abundância na região. 

Os dados a recolher devem permitir determinar cientificamente se houve ou não 

alterações significativas nas populações destas espécies entre o período anterior à 

implantação das infra-estruturas e o período de exploração dos blocos de rega. Os 

censos a realizar deverão permitir o cálculo de, pelo menos, os seguintes 

parâmetros: 

� Abundância relativa e total (quando possível); 

� Densidade; 

� N.º de indivíduos/casais reprodutores; 

9.4.3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Deverão ser efectuados censos periódicos das diferentes aves estepárias que 

ocorrem na área de estudo com recurso às metodologias mais adequadas a cada 

espécie. Os censos deverão ser efectuados em épocas favoráveis de detecção, de 

acordo com a actividade de cada espécie. Deverão ter início dois anos antes da 

realização do Projecto, ao longo da instalação das infra-estruturas, e durante um 

mínimo de dez anos depois da implementação do Projecto. 

Abetarda  

Para determinar a importância da área em causa para a abetarda deverão ser 

realizadas contagens sistemáticas nas quatro estações do ano. 

Sisão 

Esta espécie deverá ser amostrada na Primavera, no período Pós-reprodutor e no 

Inverno. 

Tartaranhão-caçador e Calhandra-real 

Ambas as espécies deverão ser amostradas entre Abril e Junho. 
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A rede de amostragem das quatro espécies deverá cobrir toda a área de estudo e 

zona adjacente à mesma.  

9.4.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Abetarda  

A área deverá ser dividida em diferentes sectores e em cada um será efectuada a 

contagem do número de abetardas existente mediante a realização de percursos 

em veículos todo-o-terreno de forma a cobrir toda a área pertencente a cada sector 

(Rocha 2005). As contagens deverão ser efectuadas preferencialmente durante o 

período da manhã ou final da tarde, com vista a evitar os períodos de menor 

actividade dos indivíduos (Marques 2003). Não deverão ser realizadas contagens 

nos dias de caça, no sentido de reduzir a perturbação dos bandos. 

Sisão 

A metodologia usada para amostrar as populações de sisão na área deverá seguir 

as indicações dadas nos parágrafos seguintes, sendo que variará consoante o 

período em que decorrer a amostragem. Salienta-se o facto de ser importante que 

as metodologias a aplicar sejam idênticas às dos restantes blocos de rega, no 

sentido de implementar um plano único para esta espécie e para as restantes.  

Como tal, as metodologias seguidamente propostas poderão ser adaptadas caso 

seja necessário no sentido de uniformizar metodologias. 

Primavera 

Durante esta época, os machos reprodutores são fortemente territoriais, 

constituindo e defendendo os seus territórios, sendo que as fêmeas são de difícil 

detecção. Assim sendo, e uma vez que apenas os machos reprodutores são de 

fácil observação, nesta época dever-se-á fazer apenas a contagem de machos. 

Assim, deverá ser definido um número de pontos de amostragem representativo da 

área em causa. 

O trabalho de campo relativo a este período deverá efectuar-se durante as três 

primeiras horas após o amanhecer e as três últimas antes do anoitecer, de 1 de 

Abril a 31 de Maio. Cada um dos pontos de amostragem deverá ter uma duração de 

5 minutos.  

Nestes, todos os machos reprodutores observados ou escutados num raio de 250 

metros deverão ser registados numa ficha apropriada, sendo registada a posição 

dos mesmos.  

Em cada ponto de amostragem, o círculo de 250 metros de raio deverá ser dividido 

em 8 quadrantes, sendo que em cada um deverá ser registado o habitat dominante, 

mapeando-os relativamente à posição de cada sisão observado. Relativamente aos 
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pousios deverão ser distinguidas três classes, segundo a altura da vegetação (até 

10cm, 10 a 30cm e mais de 30cm).  
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Período pós-reprodutor 

Neste período, os sisões tornam-se gregários sendo por isso necessário alterar a 

metodologia adoptada durante o período reprodutor. A área deverá ser amostrada 

através de transectos efectuados de carro, a velocidade inferior a 25Km/hora e com 

paragens frequentes, em toda a rede de caminhos disponível, de forma a cobrir 

toda a área de estudo. Para cada observação de um indivíduo ou bando de sisões 

deverá ser caracterizado o respectivo habitat (consideram-se bandos distintos 

grupos de indivíduos distanciados pelo menos 100 m entre si). O trabalho de campo 

deverá decorrer nas três primeiras horas depois de amanhecer e nas três últimas 

horas de luz. 

Inverno 

Durante os meses de Inverno os sisões apresentam tendencialmente um 

comportamento gregário, ocorrendo maioritariamente em bandos de grandes 

dimensões (Cramp & Simons 1980, Leitão & Costa 2001). Assim, a metodologia 

utilizada não difere da utilizada na época pós-reprodutora. 

Tartaranhão-caçador 

A estimativa da abundância desta espécie pode ser obtida através da realização de 

transectos de automóvel entre Abril e Junho na área de estudo e ao longo dos 

biótopos de ocorrência provável da espécie (Franco et al. 1996).  

Calhandra-real 

A estimativa dos efectivos populacionais desta espécie deverá seguir a metodologia 

proposta por Delgado & Moreira (2000). 

9.4.5. RELAÇÃO ENTRE FACTORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E PARÂMETROS 

CARACTERIZADORES DAS VÁRIAS FASES DO PROJECTO 

A realização dos censos em três fases distintas (pré-obra, construção e exploração) 

ao longo de vários anos (pelo menos 3 na fase de exploração) e a utilização de 

uma área de referência são de extrema importância, pois a comparação dos valores 

que deles resultam (e.g. densidade, abundância relativa, riqueza específica de 

aves), permitirá, só por si, detectar alterações nas populações das espécies-alvo 

que ocorrem na área de estudo ao longo do tempo. 
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9.4.6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com 

áreas utilizadas pelas aves e os locais onde foram encontrados animais mortos. O 

SIG deverá incluir também a construção de uma carta de biótopos, a qual deverá 

ser periodicamente actualizada, indispensável para a correcta interpretação dos 

dados obtidos. 

Os parâmetros caracterizadores da comunidade de aves obtidos através dos 

censos devem ser comparados entre as 3 fases consideradas (pré-obra, construção 

e exploração) e, para tal, deverão ser utilizados testes estatísticos específicos tais 

como ANOVA repeated measures, Séries temporais e métodos modernos de 

ordenação que permitam testar hipóteses (PCO, CAP, NPMANOVA).  

9.4.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

A sua significância deverá ser avaliada através da correcta interpretação dos 

resultados obtidos na análise estatística, sendo para tal indispensável uma 

abordagem, pelo menos, ao nível do contexto regional. Neste ponto é fundamental 

a sua consulta de bibliografia e de especialistas. 

Deverão ser estabelecidos critérios no sentido de determinar o intervalo a partir do 

qual a população de cada espécie pode estar comprometida. Esse valor deverá ser 

obtido através da análise estatística dos dados obtidos. 

9.4.8. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS 
RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas 

estão a surtir efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais 

adequadas. 

No caso de se verificar um decréscimo acentuado da comunidade de aves em 

questão, nomeadamente a ocorrência de determinadas situações consideradas 

críticas (critérios a definir, num processo auscultação de especialistas e integração 

de dados regionais) para espécies importantes do ponto de vista da conservação 

ou para um elevado número de espécies, deverão ser implementadas as medidas 

correctoras que serão propostas pela equipa responsável pela monitorização. Estas 

medidas terão como objectivo favorecer a recuperação dos valores de densidade 

dessas espécies. 

Neste ponto será fundamental integrar, como se referiu, a avaliação dos impactes 

cumulativos. Para tal, aquando da elaboração dos relatórios finais anuais, terão que 

ser consultados os relatórios de monitorização dos restantes blocos de rega do 

EFMA. 
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9.4.9. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPECTIVAS DATAS DE 
ENTREGA E CRITÉRIOS PARA A DECISÃO SOBRE A REVISÃO DO PROGRAMA DE 

MONITORIZAÇÃO 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efectuado um relatório técnico 

(entregue, num período máximo de 60-90 dias após a realização da última 

amostragem do ano), cuja estrutura esteja de acordo com Anexo V da Portaria n.º 

330/2001 de 2 de Abril. Neste deverá ser avaliada a eficácia das técnicas de 

amostragem, procedendo-se à sua alteração caso a equipa responsável pelo 

estudo considere necessário. Anualmente deverá ser efectuada uma comparação 

dos resultados com os anos anteriores, de modo a que haja um historial de todo o 

programa. No final do período de monitorização, o último relatório deverá fazer uma 

revisão geral de todo o trabalho de monitorização. 
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1100..  CONCLUSÕES 

O Projecto em avaliação permitirá beneficiar em termos de regadio uma área global 

de cerca de 5 555 ha, no caso da Alternativa 1 e de 5118 ha no caso da 

Alternativa 2. 

As áreas excluídas na mancha Alternativa 2 correspondem a áreas que revelam 

uma menor aptidão ao regadio devido às sua características morfológicas e 

edáficas, em que a infraestruturação para as dotar de regadio não se traduz num 

aumento significativo da produtividade agrícola, acarretando, inclusivamente, custos 

de Projecto mais elevados. 

Para a fase de construção das infra-estruturas afectas ao Projecto foram 

identificados, para a quase generalidade dos descritores, impactes negativos pouco 

significativos, característicos de obras de construção civil.  

Nesta fase de Projecto destacam-se os impactes considerados muito significativos 

associados à provável destruição de núcleos de Linaria ricardoi e à afectação das 

ocorrências patrimoniais 1, 21, 30 e 59. 

Por este motivo, foi sugerida a aplicação de medidas de minimização que se crê 

que conduzirão a impactes residuais aceitáveis. 

Os impactes positivos identificados para a fase de construção associados aos 

aspectos sócio-económicos são igualmente pouco significativos e dizem respeito à 

eventual utilização de mão-de-obra local, ao potencial incremento do comércio na 

área da restauração e à dinamização do sector da construção civil. 

Durante a fase de exploração os impactes identificados resultam da transformação 

de extensas áreas de cultura de sequeiro para culturas de regadio.  

Esta transformação cultural terá os efeitos negativos mais significativos sobre os 

descritores solos, recursos hídricos superficiais e subterrâneos e valores 

ecológicos. Estes impactes negativos resultam fundamentalmente da maior 

mobilização dos solos a que se procederá, da aplicação mais intensa de 

fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos e da perda de alguns habitats que 

favorecem a manutenção de algumas espécies com elevado estatuto de 

conservação.  

A aplicação das medidas de minimização propostas no EIA permitirá reduzir muito 

significativamente a magnitude dos impactes negativos esperados, tornando os 

impactes residuais pouco significativos, ou mesmo nulos.  
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Destaca-se neste contexto a importância que reveste a adopção do Código das 

Boas Práticas Agrícolas por parte dos agricultores, o que permitirá reduzir 

substancialmente os impactes resultantes da contaminação dos recursos hídricos e 

da degradação dos solos. 

Na fase de exploração do Projecto são esperados impactes positivos muito 

significativos associados aos aspectos sócio-económicos e agrossistemas. 

Estes impactes resultam da possibilidade de potenciar o aproveitamento do recurso 

solo em resultado da implementação do regadio, e do consequente efeito positivo 

que esta actividade terá sobre os rendimentos dos agricultores e sobre as 

actividades económicas que se desenvolvem a montante e a jusante da agricultura. 

Neste âmbito, a concretização do Projecto representa um investimento estruturante 

e essencial para contribuir para a reconversão do sistema cultural da Região 

Alentejo. Os efeitos esperados na economia regional não se esgotam na 

agricultura, podendo vir a dinamizar um vasto conjunto de actividades económicas 

e, assim, contribuir para a diversificação da base económica da Região. 

No que respeita à comparação das duas alternativas de Projecto, verifica-se que 

em termos dos impactes positivos estas são equivalentes, não se registando 

diferenças significativas face aos impactes identificados.  

Em síntese, o balanço ambiental é claramente favorável à implementação do 

Projecto, em resultado dos impactes positivos significativos associados aos 

aspectos sócio-económicos e agrossistemas. É na fase de exploração que se 

concentram a maior parte dos impactes positivos decorrentes da concretização do 

Projecto. Estes impactes positivos são reflexo da importância estratégica assumida 

pelo Projecto na reconversão do sistema cultural agrícola, e, assim, a nível mais 

geral, no desenvolvimento da economia regional. 

Do ponto de vista comparativo, a análise das alternativas em estudo aponta como 

mais favorável a concretização da Alternativa 2, uma vez que esta apresenta uma 

menor área de implantação e uma menor extensão de intervenções, o que conduz 

à inerente redução de impactes negativos associados à adopção do regadio na fase 

de exploração, as quais não se fazem acompanhar dos benefícios equivalentes em 

termos sócio-económicos. 

No Quadro 10.1.1 apresenta-se uma síntese comparativa dos principais impactes 

para as duas alternativas de Projecto em apreço. 
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Quadro 10.1 – Síntese comparativa de impactes 

 

Síntese de Impactes – Comparação de Alternativas 

 

 DESCRITOR IDENTIFICAÇÃO  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

    

Risco de contaminação das águas subterrâneas por 
nutrientes e pesticidas 

5 555 ha de área regada e com 
intensificação do uso de nutrientes 

e pesticidas 

5 118 ha de área regada e com 
intensificação do uso de nutrientes 

e pesticidas 

Afectação de captações para abastecimento público Equivalente para as duas alternativas 
Hidrogeologia 

Alteração da superfície piezométrica Equivalente para as duas alternativas 

   

Afectação de populações de Linaria ricardoi 
Equivalente para as duas alternativas – afectação de 31,5 ha de área 

com populações de Linaria ricardoi 
Valores Ecológicos 

Perda de habitats 
4 262 ha de áreas de sequeiro a 

converter para regadio 
3 835 ha de sequeiro a converter 

para regadio 

    

Risco de degradação da estrutura do solo 1 075 ha com risco elevado 1 033 ha com risco elevado 

Risco de sodização 497 ha com risco muito elevado 435 ha com risco muito elevado 

Risco de erosão 20 ha com risco elevado 16 ha com risco elevado 
Solos 

Risco de salinização Equivalente para as duas alternativas 

   

Recursos hídricos superficiais Risco de contaminação por nutrientes e pesticidas 
Escorrências de 5 555 ha de 

terrenos com culturas de regadio 
Escorrências de 5 118 ha de 

terrenos com culturas de regadio 

    

Valores Patrimoniais 
Afectação de ocorrências com valor patrimonial médio a 
elevado 

14 ocorrências afectadas 12 ocorrências afectadas 

    

Paisagem Redução da diversidade Equivalente para as duas alternativas 

   

Ordenamento do Território  Afectação de áreas sensíveis identificadas em PDM 1705 ha de área convertida 1422 ha de área convertida 

    

Qualidade do Ar e Ambiente 
Sonoro 

Aumento das emissões gasosas e ruído proveniente da 
circulação de veículos 

Marginalmente favorável à Alternativa 2 

   

Clima  
Aumento da evaporação e diminuição das temperaturas 
máximas no solo no Verão 

Marginalmente favorável à Alternativa 1 

   

Uso do Solo Aumento da utilização agrícola em regadio Marginalmente favorável à Alternativa 1 

   

Criação de Emprego Equivalente para as duas alternativas 
Sócio-Economia 

Aumento do rendimento 5 555 ha de área beneficiada 5 118 ha de área beneficiada 

    

Agrossistemas Aumento da produtividade agrícola 5 555 ha de área beneficiada 5 118 ha de área beneficiada 

 

Legenda: 

 Impacte positivo pouco significativo  Impacte positivo significativo  Impacte positivo muito significativo 

      

 Impacte negativo pouco significativo  Impacte negativo significativo  Impacte negativo muito significativo 
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