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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro), foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

Projecto de Execução da "Barragem do Penedrão". O proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento 

e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A e, à data de emissão do presente parecer, a entidade licenciadora é a 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo). Refira-se que a documentação foi 

enviada à APA pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR/Alentejo). 

Através do ofício n.º 009822 de 11/07/2008, a APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do 

Artigo 9º do referido Decreto-Lei e em cumprimento do Despacho n.º 16 226/2007, uma Comissão de 

Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto 

da Água (INAG), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR/Alt), Instituto de Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR). Estas entidades nomearam os seguintes representantes: 

 APA (GAIA) – Eng.ª Marina Barros e Eng. Augusto Serrano 

 INAG – Eng.ª Maria Helena Alves 

 IGESPAR – Dr. José Luís Monteiro 

 CCDR/Alt – Eng. Mário Lourido 

 ICNB – Dr. Pedro Rocha 

 DGADR – Eng. José António Quintão Pereira e Eng. Manuel Franco Frazão 

A APA contou com a colaboração da Eng.ª Maria João Palma na apreciação do Ambiente Sonoro. 

O EIA, datado de Junho de 2006, é composto pelos seguintes volumes: 

 EIA 

 Resumo Não Técnico 

 Aditamento, datado de Agosto de 2008 

 Segundo Aditamento, datado de Setembro de 2008 

O EIA é da responsabilidade da empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda e foi 

elaborado em duas etapas diferentes: a primeira entre Julho de 2007 e Abril de 2008, na qual o projecto 

foi objecto de análise com a vista a sua integração no RECAPE do Troço de Ligação Pisão-Roxo; e a 

segunda etapa entre Abril e Junho de 2008. 

O presente Projecto está integrado no Troço de Ligação Pisão-Roxo. Este Troço de Ligação, estando 

integrado no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo, do Subsistema de 

Alqueva), consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas de transporte e armazenamento de água 

que têm por objectivo reforçar as afluências da barragem do Roxo e transportar água às manchas de 
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rega localizadas a jusante da barragem do Pisão, nomeadamente aos Blocos de Rega de Ferreira, 

Valbom, Figueirinha, Ervidel e Roxo. 

A Barragem do Penedrão constitui uma das infra-estruturas que permite o estabelecimento da ligação 

entre a albufeira de Alvito com a albufeira do Roxo. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Estudo 

Prévio em causa. 

Neste Parecer são avaliados os impactes directos do Projecto na sua área directa de implantação e uma 

zona envolvente à mesma de 200 m. Os impactes indirectos e secundários foram já avaliados em sede de 

AIA do Troço de Ligação Pisão-Roxo e Pisão-Beja. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

A Barragem do Penedrão foi alvo de procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio, incluída no EIA do 

Troço de Ligação Pisão-Roxo e Pisão-Beja. A 9 de Fevereiro de 2007, foi emitida a Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável, condicionada ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e medidas 

de minimização, descriminadas na mesma. 

No decurso do desenvolvimento do Projecto de Execução (PE) constatou-se a necessidade de alterar a 

sua localização mais para jusante, uma vez que a localização definida no Estudo Prévio (EP) não possuía 

as condições geológicas necessárias para a fundação da barragem. 

Face ao inicialmente previsto em Estudo Prévio, mantendo-se na mesma linha de água, a Rib.ª de 

Canhestros, em PE a Barragem manteve-se com o mesmo Nível de Pleno Armazenamento (NPA), 

abrangendo uma maior bacia hidrográfica, que passou de 1,4 km2 para 2,2 km2, com uma altura acima 

do terreno superior em 2,5 m, um volume total de armazenamento superior em 2,73 hm3, e inundando 

mais 33, 7 ha do que em EP. As alterações em causa estão sintetizadas no quadro seguinte. 

 Estudo Prévio Projecto de Execução 
Área da bacia hidrográfica 1,44 km2 2,17 km2 
Altura da barragem acima do terreno 17,5 m 22 m 
Comprimento do coroamento 350 m 385 m 
Nível de Máxima Cheia (NMC) 170,15 m 170,50 m 
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) 170,00 m 170,00 m 
Nível Mínimo de Exploração (NmE) 167,00 m 160,00 m 
Área inundada 52,1 ha 85,8 ha 
Volume total 2,48 hm3 5,21 hm3 
Volume útil 1,23 hm3 2,11 hm3 
Volume morto 1,25 hm3 3,10 hm3 

Fonte: EIA da Barragem do Penedrão. 
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A 30 de Abril de 2008, teve lugar na APA uma reunião sobre os projectos do EFMA, onde estiveram 

presentes representantes da APA, da CCDR Alentejo, do INAG, do ICNB e do IGESPAR. Face às 

alterações sofridas pelo projecto desta Barragem, os presentes consideraram necessária a realização de 

um novo EIA a desenvolver especificamente para a Barragem do Penedrão. 

Deste modo, a mesma foi excluída do Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE) do Troço de 

Ligação Pisão-Roxo. Este RECAPE foi já objecto de apreciação. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O Projecto em análise, Barragem do Penedrão, constitui parte integrante do Troço de Ligação Pisão-

Roxo, integrando-se no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EMFA), sendo uma das infra-

estruturas hidráulicas que constituem o Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo). 

Refira-se que o EFMA foi sujeito a procedimento de AIA, tendo merecido parecer favorável do Ministério 

do Ambiente, em 14 de Agosto de 1995. Na sequência desta aprovação, a EDIA tem vindo a promover 

estudos de impacte ambiental para cada uma das componentes do empreendimento abrangidas pela 

legislação de AIA. 

O EFMA tem como componente mais importante a rega de cerca de 116 000 ha que se distribuem entre 

a bacia hidrográfica do Sado e a bacia hidrográfica do Guadiana. 

A solução actual para o desenvolvimento das infra-estruturas de rega do Sistema Global de Rega do 

EFMA consiste na repartição da área total de rega por três subsistemas principais, designadamente: 

- Subsistema de Alqueva (62 000 ha), cuja origem da água será uma captação num braço da 

margem direita da albufeira da barragem do Alqueva, correspondente ao rio Degebe; 

- Subsistema de Pedrógão (26 000 ha), cuja origem da água será uma captação na margem direita 

da albufeira do açude de Pedrógão; 

- Subsistema de Ardila (28 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na margem 

esquerda da albufeira do açude de Pedrógão. 

A água captada pela Estação Elevatória Alqueva-Álamos, num braço da albufeira da barragem do 

Alqueva, é conduzida para a albufeira da barragem dos Álamos e desta para a albufeira da barragem do 

Loureiro. 

A partir da barragem do Loureiro o Subsistema de Alqueva divide-se em dois circuitos hidráulicos (Bloco 

do Alto Alentejo e Bloco do Baixo Alentejo), que no conjunto permitirão, para além de outros usos, 

beneficiar uma área de rega de cerca de 60 000 ha. O Projecto em avaliação enquadra-se no Bloco do 

Baixo Alentejo. 
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Relativamente ao Bloco do Baixo Alentejo (cuja área total a beneficiar será cerca de 52 300 ha), os 

caudais serão transferidos, através da Ligação Loureiro-Alvito, para a albufeira da barragem do Alvito. 

A barragem do Alvito, já em exploração, será o principal distribuidor de todo o Baixo Alentejo. 

O canal Alvito-Pisão, com início na albufeira do Alvito, permitirá derivações para os circuitos de Odivelas-

Vale do Gaio, Cuba-Vidigueira e a adução à albufeira do Pisão. 

O circuito hidráulico Alvito-Pisão, próximo da barragem do Pisão, divide-se em duas aduções: troço Pisão-

Roxo e troço Pisão-Beja. Estes dois troços têm como objectivo transportar água às manchas de rega 

localizadas a jusante da barragem do Pisão e reforçar as afluências da barragem do Roxo. 

A construção destes dois troços permitirá: 

- A constituição de uma reserva estratégica de água para beneficiação de áreas de regadio, 

através da construção de barragens e reservatórios previstos no Projecto; 

- O reforço das afluências à albufeira do Roxo, com importância para áreas já actualmente regadas 

(cerca de 10 000 ha – perímetro do Roxo) e para beneficiação de um novo perímetro de rega 

(cerca de 3 400 ha – perímetro Roxo-Sado). O reforço das afluências à albufeira do Roxo 

permitirá ainda o reforço do abastecimento público aos concelhos de Beja e Aljustrel, 

actualmente realizado a partir da barragem do Roxo; 

- A beneficiação, nas zonas de Beja e Ferreira do Alentejo, de uma área de cerca de 33 730 ha 

(dos quais 10 000 ha são já actualmente regados), correspondente aos blocos de rega de 

Valbom, Ferreira, Ervidel, Santa Vitória, Penedrão, Roxo, Beringel, Beja, Corte Negra, Trindade e 

Chancuda. 

Os Troços de Ligação Pisão Roxo e Pisão-Beja foram já objecto de procedimento de AIA, tendo merecido 

parecer favorável condicionado do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional em 9 de Fevereiro de 2006. 

A Barragem do Penedrão, objecto da presente avaliação, funciona como reservatório de transição e de 

regularização de caudais, estabelecendo a ligação entre dois sub-troços da Ligação Pisão-Roxo, 

nomeadamente entre o troço de ligação Ferreira-Penedrão e o troço de ligação Penedrão-Roxo. 

A partir da albufeira desta Barragem, serão também captados os caudais para abastecimento de parte 

dos Blocos de Rega de Ervidel. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O local de implantação da Barragem do Penedrão situa-se no distrito de Beja, na freguesia de Ferreira do 

Alentejo (do concelho de Ferreira do Alentejo). A área inundada pela albufeira abrange também a 

freguesia de Ervidel (do concelho de Aljustrel). 
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A Barragem do Penedrão será implantada na ribeira dos Canhestros, pertencente à bacia hidrográfica do 

Sado. A barragem e a albufeira apresentam as seguintes características: 

Área da Bacia Hidrográfica (km2) 2,17 
Barragem 

Tipo Aterro zonado 
Altura máxima acima do terreno (m) 22 
Cota do coroamento (m) 171,50 
Desenvolvimento do coroamento (m) 385 
Largura do coroamento (m) 6 
Volume total de aterro (m3) 320 100 

Albufeira 
  
Nível de máxima cheia – NMC (m) 170,50 
Nível de pleno armazenamento - NPA (m) 170,00 
Nível mínimo de exploração – NmE (m) 160,00 
Área inundada (ha) ao NPA 85,8 
Volume total (hm3) 5,21 
Volume útil (hm3) 2,11 
Volume morto (hm3) 3,10 

 

A albufeira armazenará afluências próprias, pouco significativas se se atender à pequena área da bacia 

hidrográfica interceptada, bem como água proveniente da albufeira de Alqueva, (situada na bacia 

hidrográfica do rio Guadiana), aduzida pelo troço de ligação Pisão-Roxo, a partir da albufeira de Alvito. 

A Barragem do Penedrão será equipada com os seguintes órgãos de segurança e exploração: 

descarregador de cheias, descarga de fundo e conduta de entrada na albufeira dimensionada para o 

caudal máximo derivado a partir do troço de ligação Ferreira-Penedrão. 

Para a construção do núcleo da barragem, sendo o volume necessário de 62 250 m3, está prevista a 

utilização de três áreas de empréstimo: 

 duas delas localizadas dentro da área a submergir pela albufeira, designadas por A1 e A2, com 

disponibilidades de exploração de cerca de 55 000 m3 e 18 200 m3, respectivamente; 

 uma terceira (área alternativa ou complementar), designada por A3 e situada a cerca de 

200 m para jusante do corpo da barragem, com disponibilidade de exploração de cerca de 

79 600 m3. Esta área apenas será utilizada, caso os materiais existentes nas áreas A1 e A2 não se 

revelem como suficientes, situação que só poderá ser avaliada durante o decurso da obra. 

Serão também utilizados materiais de uma pedreira de gabros (em exploração, localizada junto à 

povoação de Beringel), para enrocamento e drenos, e de areeiros (em exploração, localizados junto à 

povoação de Santa Margarida do Sado), para o filtro. 

O acesso à barragem será efectuado a partir da Estrada Nacional 2 (EN2), entre Ferreira do Alentejo e 

Ervidel, próximo do km 600, aproveitando um caminho secundário existente. Este caminho será 

beneficiado ao longo de 1,65 km, ligando a EN2 ao caminho de acesso à barragem. O caminho de acesso 

à barragem terá cerca de 2,2 km de extensão, com 5,5 m de largura (incluindo 0,75 m de cada berma). 

Neste caminho será instalada uma passagem hidráulica, com vista a garantir a continuidade da linha de 

água que intercepta. 
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O local previsto para instalação do estaleiro é dentro da área da futura albufeira, na sua margem 

esquerda. 

Em termos dos projectos associados, a Barragem do Penedrão constitui parte integrante do conjunto de 

infra-estruturas de adução e armazenamento de água que compõem o Troço de Ligação Pisão-Roxo, o 

qual, por sua vez, é parte integrante da rede primária do Subsistema de Alqueva. O Troço de Ligação 

Pisão-Roxo, desenvolve-se ao longo de cerca de 23 km, desde a parte terminal do Troço de Ligação 

Alvito-Pisão até à albufeira do Roxo, e inclui, para além da Barragem do Penedrão, trechos em canal, 

sifão e conduta, um reservatório, um aproveitamento hidroeléctrico e um circuito de segregação de 

caudais. 

A partir das infra-estruturas do Troço de Ligação Pisão-Roxo serão directamente abastecidos vários 

Blocos de Rega do EFMA, beneficiando uma área de cerca de 23 600 ha, Blocos de Rega de Ervidel, de 

Ferreira, Valbom e Figueirinha. A Barragem do Penedrão será responsável pelo abastecimento directo de 

parte dos Blocos de Rega de Ervidel. 

O período de construção foi estimado em cerca de 21 meses e o período de vida útil do Projecto está 

previsto em 75 anos. 

 

 

5. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto da Barragem do Penedrão foi a seguinte: 

▪ Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais relativos aos seguintes capítulos e aspectos do EIA – Ordenamento do Território 

e Património. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico; 

▪ Análise dos elementos adicionais remetidos pela EDIA, tendo-se considerado que a informação 

contida no Aditamento e no RNT reformulado dava resposta às questões formuladas; 

▪ Declaração da Conformidade do EIA a 26 de Agosto de 2008; 

▪ Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Autoridade Florestal Nacional (AFN, ex-

DGRF), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) e Direcção-Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo). Os pareceres recebidos, que se encontram em 

anexo, foram analisados e integrados no presente parecer, sempre que se entendeu ser pertinente; 

▪ Visita ao local, efectuada no dia 26 de Setembro de 2008, onde estiveram presentes os 

representantes da CA (da APA, do IGESPAR, da DGADR), da EDIA e da empresa que elaborou o EIA; 

▪ Análise técnica do EIA, e respectivo Aditamento, bem como a consulta do Projecto de Execução da 

"Barragem do Penedrão", com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos 

mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos descritores foi efectuada tendo por base 
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os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer sobre o 

Ambiente Sonoro, a CCDR/Alentejo sobre Sócio-Economia, Usos do Solo e Ordenamento do 

Território, e Paisagem, o IGESPAR sobre Património, o INAG sobre Geologia, Geomorfologia, 

Tectónica e Sismicidade, Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais, a DGADR sobre Solos e o 

ICNB sobre Ecologia, Flora e Fauna; 

▪ Selecção dos descritores fundamentais tendo em consideração as características do projecto e a área 

de implantação do projecto. Consideraram-se descritores determinantes nesta avaliação, os Recursos 

Hídricos Superficiais, os Sistemas Ecológicos e o Património. 

▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 

4 de Setembro até 2 de Outubro de 2008; 

▪ Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Antecedentes, 

3. Enquadramento e objectivos do projecto, 4. Descrição do projecto, 5. Procedimento de avaliação, 

6. Análise específica, 7. Resultados da consulta pública, 8. Conclusão e 9. Condicionantes, elementos 

a apresentar, medidas de minimização e programas de monitorização. 

 

 

6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes descritores: Clima e microclima; 

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais; Solos e Usos do Solo; 

Ordenamento do Território; Ecologia; Paisagem; Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico; 

Sócio-economia; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Gestão de Resíduos. 

Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, no 

Aditamento ao EIA (solicitado pela CA), no Projecto de Execução e outras recolhidas durante o 

procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os 

aspectos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Sendo que a generalidade dos impactes identificados ocorrerá na fase de construção, verifica-se que as 

principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) da empreitada, o qual foi reproduzido no Anexo 4 do EIA. 

Consultado o Caderno de Encargo da obra, verifica-se que o SGA foi integrado no mesmo, mais 

especificamente no ponto 3.1, da Parte II – Cláusulas Complementares. 

Refira-se ainda que, segundo o EIA "(…) a empreitada de construção da Barragem do Penedrão terá 

lugar conjuntamente com a construção do troço de ligação Penedrão-Roxo, correspondente ao 3º troço 

da ligação Pisão-Roxo.", pelo que o SGA da Empreitada é referente aos dois projectos. 
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Por outro lado, constata-se que o SGA prevê a elaboração de um Plano de Desactivação dos Estaleiros, 

atribuindo essa competência ao Empreiteiro e a aprovação à EDIA. Assim, considera-se que, antes da 

referida aprovação, este Plano deve ser remetido à Autoridade de AIA para apreciação. 

 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

A unidade fundamental do relevo é a peneplanície alentejana, caracterizada por uma vasta superfície 

aplanada. 

A região interceptada pelo projecto integra-se na unidade estratigráfica denominada Orla Ocidental, 

muito perto do limite Leste com a Zona Sul Portuguesa, geologicamente heterogénea, com formações do 

Devónico, em grande parte cobertas por depósitos sedimentares terciários pertencentes à bacia do Sado. 

Nos trabalhos de prospecção geológica-geotécnica foi reconhecida uma falha com orientação NW-SW, 

obliqua em relação à Ribeira, e que carreou os xistos sobre as formações terciárias. 

Não foram inventariadas formações de especial interesse de preservação ou formações com sensibilidade 

geológica particular. 

Os principais impactes ocorrem na fase de construção e decorrem das acções relacionadas com a 

escavações e movimentações de terras, desmatação, desarborização e limpeza do solo, instalação dos 

estaleiros, construção de vias de acesso. Os impactes prendem-se com a alteração da morfologia local e 

potenciação de fenómenos de instabilidade de vertente e de erosão. 

Na globalidade os impactes ao nível da geomorfologia e geologia são negativos, significativos, 

parcialmente minimizáveis se forem implementadas medidas de minimização adequadas. 

Dada a presença de uma caixa de falha com cerca de 2 m de possança e com material esmagado, que 

afecta não só o substrato primário, como os depósitos terciários, será conveniente uma observação 

cuidadosa e acompanhamento geológico-geocténico sistemático das obras de escavação, o que se 

encontra previsto no Plano de Segurança e Saúde do Projecto de Execução. 

Durante a fase de exploração e para a geologia, os impactes negativos decorrem da retenção de 

sedimentos, mas pouco significativos e de magnitude reduzida. 

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos ao nível da geologia e geomorfologia são pouco 

significativos, se forem implementadas as medidas de minimização que constam do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) da Empreitada. 
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6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

As formações ocorrentes são constituídas por rochas do Maciço Antigo com permeabilidade reduzida, 

predominantemente do tipo fissural, apresentando pequena a diminuta produtividade e reduzido fluxo de 

percolação. 

Tendo em conta o método de avaliação de vulnerabilidade utilizado no Plano Nacional da Água, as 

formações da área em estudo apresentam vulnerabilidade à poluição muito baixa. No entanto, a zona de 

falha apresenta uma maior sensibilidade hidrológica. 

Não foram inventariados pontos de água na área do Projecto, apenas na envolvente. 

Durante a fase de construção do Projecto, os principais impactes negativos ocorrem ao nível da qualidade 

da água, já que todas as actividades construtivas poderão estar na origem de derrames acidentais de 

substâncias contaminantes com consequências mais gravosas nos casos em que as contaminações 

interceptem os níveis piezométricos. Este impacte é pouco significativo se forem aplicadas as medidas de 

minimização adequadas, tais como medidas de boa gestão de obras e estaleiros, estabelecidas no SGA 

da Empreitada. 

Durante a fase de exploração, a presença da albufeira poderá incrementar a taxa de recarga do aquífero 

local e induzir a subida do nível freático, o que permitirá, em certa medida, equilibrar o efeito de sinal 

contrário que se fará sentir a jusante da barragem, por redução das afluências naturais da linha de água. 

Os impactes são positivos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Durante a fase de exploração, a subida do nível freático devido à presença das albufeiras, implica um 

aumento de vulnerabilidade à poluição. 

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos são 

pouco significativos, se forem implementadas as medidas de minimização que constam do SGA da 

Empreitada. 

 

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Quantidade 

A Barragem intercepta a Ribeira de Canhestros, na bacia hidrográfica do rio Sado (bacia hidrográfica da 

Ribeira do Alfundão), interceptando uma área de drenagem de 2,17 km2, sendo o comprimento da linha 

de água a montante de 1,1 km (consideraram-se estes valores mencionados no Quadro 5.5, embora na 

capítulo de avaliação de impactes para os recursos hídrico sejam apresentados outros valores, supõe-se 

que relativos à primeira localização da barragem). O escoamento é acentuadamente torrencial, 

concentrando-se no semestre húmido. O escoamento total da bacia em ano médio é de 109 mm e em 

ano seco de 24 mm. 
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Ao nível da rede hídrica, os impactes mais significativos resultam da alteração das características 

morfométricas da rede de drenagem e do padrão de escoamento natural da Ribeira de Canhestros. 

No entanto, devido à existência de dois açudes a jusante da Barragem (um a 200 m e outro a 1 200 m 

de distância da secção da Barragem), e ao facto de esta se localizar na cabeceira, tendo a Ribeira apenas 

1,1 km de comprimento, os impactes ao nível da rede hídrica, são negativos, mas pouco significativos, 

quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração. 

São apresentadas as principais conclusões de um estudo realizado especificamente com o propósito de 

estimar o regime de caudais de manutenção ecológica a debitar a jusante da Barragem do Penedrão, 

com base na configuração da barragem em EP. Para o Projecto à data considerado, a dimensão da bacia 

hidrográfica interceptada pela barragem era de 1,4 km2. No PE essa área aumentou para 2,2 km2. Este 

Estudo não foi apresentado, tal como foi solicitado na DIA do Troço de Ligação Pisão-Roxo e Pisão-Beja 

do Subsistema de Rega de Alqueva. Neste Estudo foram aplicados os Métodos de Tennant ou de 

Montana, Método do Perímetro Molhado, e Método desenvolvido no âmbito do Plano Nacional da Água 

(PNA) (INAG, DSP, 2003). O EIA conclui que devido ao facto dos valores obtidos pelo Método do PNA 

serem da mesma ordem de grandeza que os obtidos com os do Método de Tennant, foram considerados 

os caudais estimados pelo Método do PNA. 

À semelhança do que foi implementado para as outras barragens do sub-sistema de Alqueva localizadas 

na bacia do Sado, e no sentido de garantir que os caudais ecológicos descarregados a jusante da 

barragem correspondam a afluências próprias da bacia hidrográfica da Barragem, e não água de mistura 

proveniente da bacia do Sado e do Guadiana, teria que ser instalado um Dispositivo de Segregação de 

Águas. No EIA é apresentado uma análise da viabilidade da construção deste dispositivo para a Barragem 

de Penedrão, constatando-se que não é viável tecnicamente criar a montante da albufeira uma reserva 

de água onde seja possível colectar e armazenar o volume de água necessário para garantir o regime de 

caudais ecológicos estimado. Face ao exposto e atendendo ainda a que os caudais ecológicos estimados 

são já valores muito baixos, em que o caudal máximo a descarregar é de 2,43 l/s no mês de Março, para 

a bacia de drenagem em EP de 1,5 km2, e considerando que o acréscimo da área de bacia em PE é de 

cerca de 0,7 km2, considera-se aceitável que não seja implementado um regime de caudais a jusante da 

Barragem do Penedrão. 

Não devem ser efectuadas descargas de fundo para evitar a mistura da água da bacia do Sado com a 

água da Bacia do Guadiana, para além das estritamente necessárias, de acordo com a exploração das 

barragens em termos de segurança, e sempre no final do período húmido e antes da bombagem através 

da rede primária, altura em que a percentagem de água da Bacia do Guadiana é mínima. 

O efeito barreira da barragem tem consequências ao nível do transporte sólido e, consequentemente, do 

equilíbrio erosão/deposição que terá que sofrer um novo ajuste, o que para a Barragem de Penedrão 

face à sua localização na cabeceira da linha de água é pouco significativo. Acrescente-se, ainda, que 

devido ao funcionamento do sistema não são de esperar descarga de caudais de cheia para jusante e, 

consequentemente, da erosão associada à sua descarga. 
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Qualidade 

Relativamente às fontes de poluição na bacia hidrográfica a montante da barragem, a única fonte de 

poluição identificada foi a decorrente da actividade agrícola. 

O estudo “Monitorização da qualidade da água e do estado ecológico das linhas de água a jusante das 

barragens dos subsistemas Alqueva, Ardila e Pedrogão” inclui um troço de amostragem na Ribeira de 

Canestros, imediatamente a jusante do açude que se encontra a 200 m a jusante da secção da 

barragem. As amostragens foram realizadas na Primavera. De acordo com o Capítulo da Ecologia foram 

considerados os seguintes elemento de qualidade: elementos físico-químicos gerais, vegetação das 

margens e macrófitos, ictiofauna e macroinvertebrados, diatomácias (apenas mencionadas no Capítulo de 

avaliação de impactes nos recursos hídricos) elementos hidromorfológicos. Não são referidos os métodos 

de amostragem e os índices (à excepção dos macrófitos aquáticos) utilizados no estudo efectuado. 

As conclusões deste estudo são: 

 Os parâmetros físico-químicos apontam para uma água de fraca qualidade; 

 Existe vegetação nas margens num troço de cerca de 400 m de extensão na Ribeira de 

Canhestros, cerca de 400 m a jusante do futuro local da Barragem, e num troço com cerca de 300 

m de extenção numa linha de água afluente da Ribeira e que será interceptado pelo acesso à 

barragem. No troço da Ribeira a montante do açude a linha de água corresponde a uma vala de 

escorrência bastante intervencionada e praticamente desprovida de vegetação, estando seca a 

maior parte do ano; 

 Não foram capturados peixes, o que se deve ao facto da barragem se localizar na cabeceira da 

Ribeira de Canhestros, em que o carácter torrencial é acentuado, e à existência de 2 açudes a 

jusante da secção da Barragem, um a 200 m desta, e outro a cerca de 1500 m. Também não 

houve capturas no âmbito do "Estudo do regime de Caudais de Manutenção Ecológica para as 

Barragens de Penedrão e Cinco Reis"; 

 Considerando os elementos de qualidade físico-químicos e biológicos, o estado ecológico da Ribeira 

de Canhestros a jusante da barragem é considerado mau; 

 Hidromorfologicamente a Ribeira de Canhestros apresenta-se alterada, já que existem dois açudes 

e a galeria ripícola é curta. 

Durante a fase de construção os impactes ao nível da qualidade da água decorrem do aumento dos 

sólidos em suspensão, devido à desmatação/desarborização, decapagem e movimentação de terras, 

construção das diferentes componentes do projecto e aumento da erosão, e risco de contaminação 

acidental das linhas de água, por derrame de substâncias poluentes, devido ao funcionamento deficiente 

do estaleiro e máquinas e ocorrência de derrames acidentais. Os impactes são temporários, negativos, de 

magnitude reduzida e pouco significativos se forem implementadas as medidas de minimização 

adequadas. 
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O EIA menciona, ainda, a ocorrência de impactes decorrentes da alteração do balanço 

infiltração/escoamento, devido à desmatação e desarborização dos terrenos, instalação de estaleiros, 

circulação de maquinaria e exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais, que se 

consideram negativos, mas pouco significativos se forem implementadas as medidas de minimização 

adequadas, como seja a realização das obras preferencialmente durante o período seco e a revegetação 

de taludes, previsto no SGA. 

Na fase de exploração, a principal acção geradora de impactes é a transferência de água proveniente de 

Alvito (com origem em Alqueva), aduzida através do troço de ligação Alvito-Pisão, que une a albufeira de 

Alvito à albufeira de Pisão, troço de ligação Pisão-Ferreira, que une a albufeira de Pisão ao reservatório 

de Ferreira, e o troço de ligação Ferreira-Penedrão, que une o reservatório de Ferreira à albufeira de 

Penedrão. 

No sentido de avaliar os impactes da qualidade da albufeira do Penedrão é apresentado um estudo de 

modelação matemática da qualidade da água para as diferentes componentes do sistema. Na albufeira 

de Alvito foi utilizado um balanço de massas e o modelo QUAL2E foi utilizado nos troços de ligação. Na 

albufeira de Penedrão foi utilizado um modelo de mistura dado que devido a um tempo de retenção de 

cerca de 10 dias (caudal médio anual afluente de 6 m3/s) e um volume de armazenamento de 

aproximadamente 5,2 hm3), a estratificação térmica, a ocorrer, será pouco marcada. 

Considera-se que deviam estar explícitos os motivos pelos quais não foi realizada a modelação da 

qualidade da água na albufeira de Pisão e no reservatório de Ferreira. Foram considerados os seguintes 

parâmetros de qualidade: temperatura, oxigénio dissolvido, CBO5, azoto amoniacal, nitritos, nitratos, 

fosfatos, sólidos suspensos totais e coliformes totais. 

Os resultados obtidos permitem inferir que se prevê uma melhoria da qualidade da água, traduzida pela 

redução dos valores da concentração dos principais parâmetros descritores dessa qualidade à saída da 

albufeira do Penedrão, comparativamente à apresentada pela água aduzida através do Troço de Ligação 

Pisão-Roxo. Os impactes gerados são positivos, mas pouco significativos. 

Usos da água 

São referidos dois açudes a jusante da secção da Barragem, mas não referidos os seus usos, nem em 

que medida é que estes são afectados pela Barragem do Penedrão. 

 

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos ao nível dos recursos hídricos superficiais são 

pouco significativos, se foram implementadas as medidas de minimização que constam do SGA da 

Empreitada e a Medida de Compensação M 8.3.5., devendo ser cumprido o Programa de Monitorização 

da Qualidade da Água Superficial durante a fase de construção proposto no EIA, assim como cumprido o 

Programa que vier a ser estabelecido para a fase de exploração. 

Deverá ainda ser implementada a seguinte medida de minimização: 
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No que se refere ao material vegetal a aplicar devem ser utilizadas espécies autóctones com 

origem na região envolvente ao Projecto, a fim de garantir a diversidade genética da região. A 

fim de garantir a disponibilidade de exemplares para proceder às plantações previstas na área do 

EFMA, considera-se pertinente que a EDIA disponha de um viveiro onde possa reproduzir as 

espécies autóctones, já que nos viveiros estas espécies poderão não estar disponíveis, ou sendo 

da mesma espécie poderão ter origem noutros países. 

Por outro lado, devem ser apresentados, para análise e aprovação previamente ao licenciamento do 

Projecto, os seguintes elementos: 

 Usos da água associados aos açudes localizados a jusante da secção da Barragem de 

Penedrão e respectiva avaliação de impactes e propostas de medidas de minimização 

adequadas; 

 Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-

Pedrogão e Rede Primária de Rega – Fase de Exploração. 

Deverá ainda, previamente ao início da fase de construção, ser apresentada a justificação para o facto de 

não ter sido efectuada a modelação da qualidade da água na albufeira do Pisão e no Reservatório de 

Ferreira, para se obter a qualidade da água aduzida à albufeira do Penedrão. 

 

6.4. ECOLOGIA 

De acordo com o constante na página 99 do EIA, a caracterização da situação de referência baseou-se 

“(…) nos resultados dos trabalhos de campo, de pesquisa bibliográfica e de consulta a especialistas, 
realizadas no âmbito do RECAPE do Troço de Ligação Pisão-Roxo, em Agosto e Setembro de 2007”. 

Os trabalhos de campo relativamente aos levantamentos, tanto de Flora como de Fauna, foram 

realizados nestes meses (Agosto e Setembro). 

Considera-se que o período de referência para a realização dos trabalhos de amostragem está 

desajustado aos valores naturais objecto de prospecção. Em particular, não se adequa à fauna (p.e. a 

amostragem de aves, baseada em registos vocais durante o Verão, período em que a actividade deste 

grupo se vê fortemente reduzida, é desadequada), à flora (no período em que a amostragem foi 

efectuada não é possível verificar a presença das espécies de plantas anuais mais relevantes) e a 

determinados habitats (constatação evidente ao nível da identificação dos Charcos Temporários 

Mediterrâneos - habitat prioritário ao nível da Directiva Habitats). 

Quanto às aves estepárias, é referida, na página 120 do EIA, a presença no local de um bando de 

50 indivíduos (em 2 períodos diferentes). No entanto, este valor não se apresenta mapeado, face ao 

projecto em análise. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1941 

 

Barragem do Penedrão 15 
Projecto de Execução 

A identificação e análise dos impactes positivos e negativos estão satisfatoriamente efectuadas. De facto, 

tendo em consideração as características da intervenção, os impactes mais significativos assentam sobre 

a avifauna estepária (com relevância para a abetarda) e sobre os montados de azinho. 

Relativamente à mancha de empréstimo A3, o EIA refere que “Considera-se assim, que a eventual 

exploração da mancha de empréstimo A3 representa um impacte negativo significativo de magnitude 

moderada (…)”. Esta mancha, cuja utilização (ou não) depende das características das outras manchas 
de empréstimo no interior da albufeira, tem uma área de 10 hectares, e está ocupada essencialmente por 

montado de azinho (em 70%), o qual constitui um habitat de grande importância ecológica. 

Deste modo, tendo em conta a relevância ecológica desta área, considera-se que deverão ser procuradas 

soluções alternativas que permitam minorar o impacte do projecto sobre o descritor Ecologia, que 

ocorrerá caso a mesma seja utilizada. 

Para além das medidas gerais preconizadas no EIA, nomeadamente no referente ao acompanhamento 

semanal da obra durante o período reprodutor da avifauna estepária (previsto ao nível do SGA), as 

medidas de minimização propostas, para fase de construção, são as seguintes: 

M8.3.3 – referente ao período de realização das acções de desarborização do montado, o qual 

"(…) apenas deverão ser alvo de acções de desarborização entre 1 de Março e 30 de Junho, 

quando tal for estritamente necessário ao desenvolvimento dos trabalhos inerentes à empreitada. 

Sempre que possível o corte ou arranque de árvores deverá ocorrer fora deste período". 

Esta medida, apesar de correcta e bem identificada, permite uma excepção que poderá com facilidade 

levar a uma generalização quanto à realização de trabalhos no período crítico referenciado. Tendo em 

consideração a dimensão da área alvo de desarborização, com relativa facilidade se torna possível 

efectuar estes trabalhos fora de período crítico. Deste modo, considera-se que a mesma deverá ser 

alterada, no sentido de não permitir excepções, pelo que a medida deverá passar a ter a seguinte 

redacção: 

"As acções de desarborização deverão ocorrer no período compreendido entre 1 de Julho e 28 de 

Fevereiro". 

M8.3.4 – Esta medida prende-se com a eventualidade de proceder à exploração da mancha de 

empréstimo A3. É referido que "(…) após conclusão dos trabalhos de obra necessários, proceder-

se-á à plantação dos exemplares abatidos na proporção de 1:1,5." 

Como já referido, deverá ser encontrada uma solução alternativa a esta mancha de empréstimo, no 

sentido de minorar o impacte sobre o montado existente. 

Deste modo, esta medida deixa de fazer sentido, face à necessidade de que seja encontrada uma área 

de empréstimo alternativa que, caso seja possível, deverá localizar-se em zonas que não impliquem a 

afectação de azinheiras. 
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A nova área deverá ser objecto de apreciação, previamente ao licenciamento do projecto, para validação 

e eventual proposta de medidas de minimização adequadas. 

Para a fase de exploração é proposta a seguinte medida: 

M8.3.5 – Referente à beneficiação da galeria ripícola da Ribeira de Canhestros. 

Considera-se que a medida é correcta e está bem fundamentada (e articulada ao nível do SGA). 

Relativamente à avifauna estepária, é referido, para a fase de exploração, que "Relativamente aos 

impactes de perda de habitat de culturas arvenses de sequeiro, considera-se que os mesmos não são 

minimizáveis no âmbito do presente projecto. A minimização e/ou compensação destes impactes 

encontram-se previstas ao nível dos projectos de aproveitamento hidroagrícolas do EFMA, onde estes 

impactes assumem maior importância". 

Como se pode depreender, não são equacionadas medidas de minimização referentes à avifauna 

estepária, na fase de exploração. Compreendendo que os impactes sobre este grupo não são susceptíveis 

de ser minimizados durante a exploração (uma vez que os habitats vão ser alagados pelo regolfo da 

barragem), considera-se que o EIA deveria sugerir ou prever medidas de minimização e/ou compensação 

ao nível de outros projectos do EFMA em curso ou em projecção, ou pelos menos referir aqueles onde tal 

situação já ocorre. 

No que se refere aos Planos de Monitorização, e no respeitante ao descritor Ecologia, no EIA é apenas 

referido que os impactes decorrentes da transferência de água Guadiana-Sado serão monitorizados no 

âmbito do "Programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais para o sistema Alqueva-

Pedrogão e Rede Primária de Rega – fase de Exploração", em desenvolvimento pela EDIA. 

Tendo em consideração a deficiente caracterização da situação de referência ao nível da flora, considera-

se que deverão ser realizados trabalhos de monitorização suplementares dirigidos a este grupo. A 

monitorização deverá ser realizada nas épocas adequadas e deverá incidir nas espécies identificadas no 

quadro 5.28, página 113. Caso, no decurso dos trabalho, se identifiquem núcleos de espécies de elevado 

interesse para a conservação, será de considerar (em função da relevância ecológica) a sua recolha e 

plantação em local alternativo. Esta monitorização deverá ser iniciada previamente aos trabalhos de 

terraplanagem e enchimento da barragem. 

Em síntese, apesar do desajustamento identificado quanto ao levantamento da situação de referência, 

considera-se que o Projecto da Barragem do Penedrão é globalmente aceitável. 

Atendendo ao exposto, considera-se que deverão ser alteradas, conforme referido, as medidas de 

minimização M8.3.3 e M8.3.4. 

Por outro lado, deverá ser procurada uma solução alternativa relativamente às terras de empréstimo 

(mancha de empréstimo A3), de forma a minorar impactes sobre o habitat montado. 

Ao nível da monitorização, considera-se que deverão ser realizados trabalhos de monitorização 

suplementares dirigidos à flora. 
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6.5. SOLOS 

A caracterização da situação de referência do descritor solos e uso do solo é adequada. 

Relativamente a este descritor, as principais acções geradoras de impactes prendem-se com: 

 a fase de construção, para a implantação da infra-estrutura da barragem  

 a fase de exploração da albufeira. 

Na fase de construção, os impactes sobre os solos serão decorrentes da implementação e construção da 

infra-estrutura da barragem, estando associados: 

 às acções de decapagem dos solos para implantação da infra-estrutura, 

 à escavação dos materiais de empréstimo; 

 à compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afectos à obra; 

 à ocupação temporária do solo com os estaleiros e depósitos de terras sobrantes; 

 à possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os dois primeiros 

(decapagem dos solos e escavação de materiais de empréstimo) serão significativos e permanentes. Os 

restantes impactes serão temporários e pouco significativos. Refere-se que o facto das manchas de 

empréstimo e dos estaleiros se localizarem dentro da área da futura albufeira, irá reduzir ligeiramente a 

significância dos impactes negativos sobre os solos. 

Em relação ao uso do solo, a implementação da infra-estrutura da barragem gerará impactes negativos, 

certos, localizados e permanentes, mas de magnitude reduzida, dada a reduzida área de intervenção. 

Na fase de exploração, considera-se que decorrente do enchimento e exploração da albufeira poderão 

ocorrer fenómenos de instabilidade nos terrenos circundantes. 

Deste modo, conclui-se que os impactes decorrentes da construção da barragem e exploração da 

albufeira sobre os solos e o seu uso, serão negativos, permanentes, localizados e moderadamente 

significativos a significativos, devido ao seu carácter irreversível, que no entanto serão atenuados se 

forem cumpridas as medidas de minimização previstas no SGA. 

 

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USOS DO SOLO 

De acordo com o mencionado no EIA, e consultado o disposto nos Planos Directores Municipais de 

Ferreira do Alentejo e de Aljustrel, respectivamente, ratificados pelas Resoluções de Concelho de 

Ministros n.º 62/98, de 18 de Maio, e n.º 138/98, de 15 de Novembro, verifica-se a seguinte ocupação 

pelos diferentes elementos de projecto, por ordem decrescente: 
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 Barragem (2 ha) + Albufeira (86 ha) 

 Uso do Solo 

Culturas arvenses de sequeiro 

Culturas arvenses de sequeiro com árvores dispersas 

Culturas anuais de regadio 

Montado de Azinho 

Olival de sequeiro 

 Classes de Ordenamento 

Espaços Agrícolas – Áreas Agrícolas Ecologicamente Sensíveis 

Espaços Agrícolas – Áreas de Uso Agrícola Predominante 

Espaços Florestais – Montado de Sobro e Azinho 

Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas 

 Classes de Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional (REN) – 58,4 ha 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) – 28,1 ha 

Montado – 15,4 ha 

 Mancha de empréstimo A3 (10 ha). As Manchas A1 e A2 localizam-se na área da albufeira 

 Uso do Solo 

Montado de Azinho 

Culturas arvenses de sequeiro com árvores dispersas 

 Classes de Ordenamento 

Espaços Florestais – Montado de Sobro e Azinho 

 Classes de Condicionantes  

REN – 0,3 ha 

Montado – 9,6 ha 

 Caminho a construir para acesso à barragem (0,6 km) 

 Uso do Solo 

Culturas arvenses de sequeiro 

Olival de sequeiro 

Montado de Azinho 

 Classes de Ordenamento 

Espaços Florestais - Montado de Sobro e Azinho 

Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Ecologicamente Sensíveis 

 Classes de Condicionantes 

REN 

Montado 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1941 

 

Barragem do Penedrão 19 
Projecto de Execução 

 Estaleiro (área a submergir pela albufeira) 

 Uso do Solo 

Culturas arvenses de sequeiro com árvores dispersas 

 Classes de Ordenamento 

Espaços Florestais - Montado de Sobro e Azinho 

 Classes de Condicionantes 

REN 

Montado 

Relativamente aos impactes expectáveis do projecto "Barragem do Penedrão", considera-se que este 

originará: 

● Ao nível local, para a fase de construção e exploração, um impacte negativo significativo, no que 

diz respeito ao "Uso do Solo" devido à alteração de 88 ha de solos com um actual uso agrícola, 

para um futuro uso de albufeira, comprometendo, assim, a sua utilização futura para outros fins. O 

impacte é considerado como sendo significativo por cerca de 29% destes solos apresentarem boa 

aptidão agrícola (classes A e B) e 51% apresentarem de boa a fraca aptidão agrícola (classes A, B 

e C); 

● Ao nível local, e para a fase de construção e exploração, é expectável um impacte negativo, pouco 

significativo, no que diz respeito ao "Ordenamento do Território", devido à afectação de áreas com 

Condicionantes legais, nomeadamente RAN, REN e Montado, pela barragem, albufeira, caminho a 

construir e pala mancha de empréstimo A3. O impacte é considerado como sendo pouco 

significativo dado que as Condicionantes identificadas não inviabilizam a construção/exploração do 

projecto “Barragem do Penedrão”, uma vez que: 

 A utilização não agrícola de solos incluídos na RAN, carece de parecer favorável da Comissão 

Regional de Reserva Agrícola, de acordo com o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro; 

 Ao nível da afectação de REN, de acordo com o novo regime jurídico, estabelecido pelo Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que entrou em vigor a 22 de Setembro, as obras hidráulicas 

não são consideradas acções interditas nas áreas de REN - n.º 1 do Artigo 20º. 

Complementarmente, o preâmbulo do mesmo Decreto-Lei, refere que "as infra-estruturas 

hidráulicas são excluídas do elenco de uso e acções interditas, subordinando-se a sua realização 

ao disposto na Lei da Água e respectiva legislação complementar e regulamentar e aos 

condicionalismos adicionais que possam vir a resultar da aplicação de presente diploma legal"; 

 O corte, o arranque e a protecção de Sobreiros e Azinheiras, carece de autorização da Autoridade 

Florestal Nacional, de acordo com o Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de Junho. 
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No que ainda diz respeito às classes de Condicionantes ocupadas pelos diferentes elementos de 

projecto, refere-se que o proponente está autorizado a efectuar as acções de obras hidráulicas, 

acessos, vias de comunicação, aterros, escavações nas áreas de REN e de RAN, bem como o corte 

ou arranque de exemplares arbóreos de espécies legalmente protegidas, com dispensa do pedido 

de autorização, ao abrigo, respectivamente, do artigo 11º e pelo n.º 2 do artigo 12º, ambos do 

Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 230/06, de 24 de 

Novembro, que define o regime geral das expropriações à natureza e especificidade do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva. 

● Ao nível regional, e para as fases de construção e exploração, é expectável um impacte positivo 

significativo, no que diz respeito ao “Uso do Solo” e ao “Ordenamento do Território” uma vez que o 

Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas 

territoriais para a Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, do qual a futura 

barragem do Penedrão é parte constituinte. 

Relativamente às medidas de minimização, concorda-se com a M8.3.1. mencionada no EIA. 

No que se refere à medida M8.3.2., que propõe a elaboração de um Plano de Ordenamento para a 

albufeira do Penedrão, considera-se que o cumprimento da mesma não se enquadra num conjunto de 

medidas cuja implementação seja da responsabilidade do promotor do projecto, neste caso a EDIA. 

 

A Autoridade Florestal Nacional referindo que, por um lado, parte significativa da área de estudo 

incide sobre povoamentos de azinheira, arvoredo desta mesma espécie e sobre um projecto de 

arborização de terras agrícolas com pinheiro manso e azinheira, e que por outro lado, o projecto da 

Barragem do Penedrão está integrado no EFMA, considerado de interesse nacional (pelo Decreto-Lei n.º 

33/95 de 11 de Fevereiro), aponta várias questões que devem ser salvaguardadas: 

▪ Ao nível da protecção do corte ou arranque de azinheiras, em cumprimento do estipulado na 

legislação em vigor; 

▪ A necessidade de que as áreas de empréstimo de materiais para construção da barragem, que se 

localizem fora da área a inundar, se situem em zonas que não impliquem o corte de azinheiras; 

▪ A necessidade de protecção do arvoredo, nomeadamente das azinheiras (e/ou sobreiros), 

durante a instalação do estaleiro e a realização da obra, de acordo com o estipulado na 

legislação em vigor; 

▪ Durante a fase de construção a necessidade de cumprimento da legislação em vigor relativa à 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 
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6.7. SÓCIO-ECONOMIA 

O projecto “Barragem do Penedrão” localiza-se: 

 Na freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo - Barragem,  Albufeira, Manchas de empréstimo 

e Caminho de acesso à barragem; 

 Na freguesias de Ervidel, concelho de Aljustrel - Albufeira. 

A futura barragem do Penedrão será uma das infra-estruturas que integram o troço de ligação Pisão-

Roxo, o qual prevê transportar a água da albufeira de Alqueva até à albufeira do Roxo. Na barragem do 

Penedrão serão captados, armazenados e transferidos os volumes de água para os blocos de rega 2 e 3 

de Ervidel, numa área de 5 100 ha, localizados nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Beja. 

De acordo com o mencionado no EIA, o projecto “Barragem do Penedrão”, relativamente à proximidade 

de população, localiza-se: 

 Monte dos Machados - 30 m a NW da albufeira e a 180 m a SW da barragem; 

 Monte da Serra - 540 m a S da albufeira; 

 Monte da Quinta do Carvalheiro - 1 200 m a NW da barragem; 

 Monte do Penedrão - 1 080 m a E da albufeira; 

 Aldeia de Mombeja - 3,5 km a SW da barragem;  

 Aldeia de Ervidel - 4,5 km a SW da barragem; 

 Vila de Ferreira do Alentejo - 6,5 km a SW da barragem. 

A futura albufeira da Barragem do Penedrão irá submergir: 

 o caminho de ligação entre o Monte dos Machados ao Monte da Serra; 

 o caminho de ligação entre o Monte dos Machados ao Monte do Penedrão; 

 um açude privado; 

 30% de uma exploração agrícola privada; 

 20% de uma exploração agrícola privada; 

Como acesso à futura barragem, será utilizado o caminho de terra batida que liga a EN2 ao Monte da 

Quinta do Carvalheiro, e deste ao Monte dos Machados. No troço final deste caminho, o projecto prevê: 

 a beneficiação de 1,65 km, entre o Monte da Quinta do Carvalheiro ao Monte dos Machados; 

 a construção de um novo caminho com 0,6 km, entre o Monte dos Machados à futura barragem. 

Relativamente à população residente nas freguesias situadas na envolvente próxima à barragem, bem 

como na sua variação entre 1991-2001, e respectiva densidade populacional, verificava-se em 2001: 

 Freguesia de Mombeja: 445 hab / -12,7% / 8 hab/km²; 

 Freguesia de Ervidel: 1309 hab / -18,1% / 33,9 hab/km²; 

 Freguesia de Ferreira do Alentejo: 4866 hab / -7,8% / 21,3 hab/km².  
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Relativamente à percentagem da população economicamente activa e à da taxa de desemprego, 

verificava-se em 2001: 

 Freguesia de Mombeja: 88,8% / 10,4%; 

 Freguesia de Ervidel: 88,5% / 15,4%; 

 Freguesia de Ferreira do Alentejo: 91,2% / 4,4%. 

Relativamente à percentagem da população empregada por sector de actividade, verificava-se em 2001: 

 Freguesia de Mombeja: primário 19,8% / secundário 18,6% / terciário 61,7%; 

 Freguesia de Ervidel: primário 12,3% / secundário 33,1% / terciário 54,7%; 

 Freguesia de Ferreira do Alentejo: primário 17,7% / secundário 15,4% / terciário 66,9%. 

No que diz respeito aos impactes, considera-se que o projecto “Barragem do Penedrão” originará 
impactes ao nível local e regional. 

Ao nível local, verifica-se para a fase de construção um impacte: 

 negativo, significativo, devido à proximidade das frentes de obra de locais habitados próximos da 

barragem e da albufeira, pelo incómodo provocado na população pelo ruído, poeiras e pela 

circulação de máquinas e pessoas. O impacte será significativo por afectar, durante cerca de 21 

meses, as populações que habitam os Montes dos Machados, da Serra, do Penedrão e da Quinta 

do Carvalheiro, com maior significado junto dos habitantes do Monte da Quinta do Carvalheiro e 

do Monte dos Machados, devido à beneficiação e construção do caminho de acesso à barragem; 

 negativo, pouco significativo, devido à interrupção de caminhos, afectando e alterando a 

mobilidade de circulação, o que obrigará a maiores deslocações por parte da população. O 

impacte será pouco significativo por afectar as populações que habitam os Montes da Serra e do 

Penedrão; 

 positivo, significativo, devido à criação de postos de trabalho, se a mão de obra for contratada 

entre a população das localidades existentes na envolvente próxima das frentes de obra. O 

impacte será significativo por se verificar uma taxa de desemprego alta nas freguesias de 

Mombeja e de Ervidel, bem como por a construção se prolongar durante cerca de 21 meses. 

Ao nível regional, verifica-se para a fase de exploração um impacte: 

 positivo, significativo, devido ao reforço do abastecimento de água para rega dos Blocos 2 e 3 de 

Ervidel, numa área de 5 100 ha, localizados nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Aljustrel e 

Beja. O impacte será significativo por a disponibilidade de água permitir conversões agrícolas de 

sequeiro para regadio, contribuindo para a dinamização e modernização da agricultura, com 

reflexos directos no aumento da rentabilidade das explorações agrícolas localizadas no Bloco de 

Rega de Ervidel; 

 positivo, significativo, por o projecto “Barragem do Penedrão”, que é parte integrante de um 

projecto mais vasto (Troço de Ligação Pisão Roxo), permitir a concretização dos objectivos do 
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Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, este ultimo considerado como um projecto da 

máxima relevância para o desenvolvimento da região Alentejo e que se encontrar classificado 

como de interesse nacional. 

 

6.8. PAISAGEM 

A análise da paisagem encontra-se efectuada correctamente no EIA, e teve como base a seguinte 

metodologia: o estabelecimento de unidades de paisagem, da qualidade paisagística e visual e da 

sensibilidade paisagística e visual. 

As Unidades de Paisagem definidas foram: 

 Planície – onde predominam as áreas ocupadas por culturas anuais de sequeiro, montado de 

azinho e olivais; 

 Zona húmidas – nestas zonas predominam os cursos de água da Bacia hidrográfica do Rio Sado. 

A ocupação dos solos nas margens dos cursos de água são predominantemente formações 

arbustivas, nomeadamente tamargais e loendrais, de carácter incipiente, não apresentado 

identidade bem definida na paisagem da área de estudo. 

Dentro destas unidades de paisagem foram definidas as seguintes sub-unidades de paisagem: áreas 

artificializadas, áreas de culturas anuais, áreas de culturas permanentes, áreas de explorações florestais e 

cursos de água. 

Quanto à qualidade da paisagem constituída pelo reconhecimento qualitativo da paisagem, foi a mesma 

efectuado no EIA, adoptando critérios de fragilidade, diversidade e integração paisagística. Estes critérios 

permitiram determinar o valor paisagístico intrínseco das várias sub-unidades de paisagem que 

constituem a área de estudo, classificando-as como áreas de média qualidade paisagística. Nestas áreas 

aparecem as culturas anuais de sequeiro em regime extensivo, que constituem áreas de grande 

representatividade na área em estudo, revelando a existência de uma acção antrópica. 

As áreas de elevada qualidade paisagística e visual são representadas pelas sub-unidades de paisagem 

classificada como de zonas artificializadas (Montes), de culturas permanentes, de montados, de albufeiras 

e de cursos de água. 

Da análise da sensibilidade paisagística e visual, onde foi determinada a capacidade de cada unidade de 

paisagem para manter as suas características e qualidade intrínsecas face ao tipo de alterações induzidas 

pelo projecto em análise, conclui o EIA que: 

 De reduzida sensibilidade paisagística e visual, encontram-se as sub-unidades de paisagem as 

culturais anuais extensivas de sequeiro e pousio e intensivas de regadio, constituindo as áreas de 

maior representatividade na área em estudo; 

 De média sensibilidade paisagística e visual encontram-se as sub-unidades de paisagem as áreas 

de albufeiras e cursos de água; 
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 De elevada sensibilidade paisagística e visual encontram-se as sub-unidades de paisagem 

relativas às zonas artificializadas (montes), Culturas permanentes (olivais) e áreas de montado. 

O EIA, relativamente aos resultados obtidos, refere que a paisagem em análise irá ser alvo de uma 

transformação significativa com a conversão de 86 hectares de searas e pousios em plano de água 

(albufeira), o que poderá constituir uma contribuição para a diversidade da paisagem, onde actualmente 

predominam extensas áreas de culturas extensivas de sequeiro e pousios. 

Em síntese, pode-se referir que a paisagem da área em estudo caracteriza-se pelos declives suaves, em 

que a área de incidência do projecto é predominantemente uma área de média qualidade visual 

sobressaindo pequenas áreas de elevada qualidade visual. O projecto assume visibilidade a partir de um 

número reduzido de aglomerados populacionais, Monte do Carvalheiro, Monte dos Machados, Monte da 

Serra e Monte do Penedrão, todos existentes nas imediações do projecto. 

No que concerne aos impactes, foram identificados para a fase de construção os seguintes: 

 Na instalação e actividade do estaleiro, considerados de negativos pouco significativos, por se 

encontrarem em unidades de paisagem com média visibilidade a partir das áreas envolventes e 

unidades de sensibilidade visual baixa; 

 Nas acções de remoção da vegetação serão negativos pouco significativos na estrutura da 

paisagem levando à consequente alteração da unidade de paisagem, no caso das unidades de 

monocultura. Os impactes são significativos quando estas acções implicam a remoção de áreas 

de montados; 

 Na área de empréstimo A3, estabelecida no EIA, os impactes só se verificarão se for necessário 

recorrer a esta área para obtenção de materiais de empréstimo. A referida área só será utilizada, 

caso as duas áreas de empréstimo localizadas na área da albufeira não se revelarem suficientes. 

Este impacte será minimizável através de acções de integração paisagística; 

 Na construção da área da barragem o impacte será negativo pouco significativo por ocorrer em 

área de monoculturas de arvenses, minimizável através de um Plano de Integração Paisagística; 

 Para os acessos o impacte será negativo pouco significativo uma vez que a intervenção será 

apenas nos acessos existentes através do seu alargamento, não havendo alteração da estrutura 

da paisagem; 

 No que respeita à unidade de galeria ripícola, a extensão ocupada será muito reduzida e em 

zonas praticamente desprovidas de vegetação, pelo que os impactes serão considerados 

negligenciáveis. Os impactes poderão ser pouco significativos, em termos visuais, se for afectada 

alguma vegetação ripícola de carácter arbustivo. 

Para a fase de exploração, os impactes previstos na paisagem relacionam-se com a presença de novas 

infra-estruturas implantadas na área em estudo, com a nova unidade de paisagem (albufeira) e com a 

alteração do regime de caudais a jusante da barragem. 
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Assim para a fase de exploração os impactes serão: 

 No que respeita à barragem, de negativos pouco significativos para a barragem por ter um 

carácter pontual e por se pretender localizar numa unidade de paisagem de reduzida incidência 

visual, podendo ainda ser minimizado o seu efeito de intrusão; 

 O acesso à barragem, é em grande parte da sua extensão, um acesso já existente, integrando-se 

na paisagem como um elemento estruturante, pelo que com o passar do tempo ocorrerá a 

consequente naturalização do mesmo. Assim, o impacte na paisagem será nulo. 

 

Em conclusão, pode-se dizer que os impactes negativos são pouco significativos a significativos e 

ocorrerão na fase de construção, encontrando-se os significativos associados à remoção de vegetação 

nas unidades de paisagem com elementos arbóreos e permanentes onde se incluem os montados. 

Tratando-se de um Projecto inserido no EFMA, as áreas classificadas como Montados de Sobro e Azinho 

encontram-se abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, que autoriza as acções 

relacionadas com a execução do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, nas áreas referidas. 

Assim, embora o impacte seja significativo no que respeita ao abate destas espécies protegidas, o seu 

abate encontra-se autorizado pelo referido Decreto-Lei, sendo que a minimização do referido impacte é 

efectuada através da implementação dos Planos de Integração Paisagística. 

As medidas de minimização apresentadas consideram-se adequadas, estando integradas no Projecto de 

Integração Paisagística (PIP) apresentado para a Barragem do Penedrão e Ribeira de Canhestros, 

previsto na M8.3.6. O PIP referido encontra se completo e em condições de ser implementado na fase de 

exploração, tal como preconizado. 

Por outro lado, no SGA está prevista a elaboração do "Plano de Recuperação Biofísica e Paisagística" das 

áreas afectadas pela empreitada, para a fase de construção da barragem, atribuindo essa competência 

ao Empreiteiro e a respectiva aprovação à EDIA. 

Considera-se que, antes da referida aprovação por parte da EDIA, este Plano deve ser remetido à 

Autoridade de AIA para apreciação. 

 

A Autoridade Florestal Nacional referindo que, por um lado, parte significativa da área de estudo 

incide sobre povoamentos de azinheira, arvoredo desta mesma espécie e sobre um projecto de 

arborização de terras agrícolas com pinheiro manso e azinheira, e que por outro lado, o projecto da 

Barragem do Penedrão está integrado no EFMA, considerado de interesse nacional (pelo Decreto-Lei 

n.º 33/95 de 11 de Fevereiro), aponta várias questões que devem ser salvaguardadas. 

Em particular, esta entidade refere que "para a integração paisagística, deverão ser utilizadas, 

preferencialmente, espécies autóctones ecologicamente adequadas à estação". 
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6.9. AMBIENTE SONORO 

Para efeitos de caracterização acústica da envolvente da Barragem, foram considerados os três locais 

com ocupação sensível localizados na sua área de influência, a saber o Monte do Carvalheiro, o Monte 

dos Machados e uma habitação isolada no Penedrão. 

Em cada dos um locais considerados foram efectuadas medições de ruído ambiente verificando-se que, 

na situação actual, o ambiente sonoro se apresenta pouco perturbado, com valores de Lden e Ln inferiores 

a 50 e 40 dB(A), respectivamente, sendo determinado, essencialmente por factores naturais. 

Na ausência de classificação acústica por parte das Câmaras Municipais de Ferreira do Alentejo e Aljustrel 

considera-se, para efeitos de conformidade legal, que os locais em avaliação se inserem em zonas não 

classificadas pelo que, de acordo com as disposições do n.º 3 do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, os valores limite de exposição são de 63 e 53 dB(A) para os indicadores Lden e Ln, 

respectivamente. 

Na fase de construção, a avaliação de impactes foi efectuada de uma forma qualitativa, com base nas 

emissões dos equipamentos usados nos trabalhos de escavação de terras, principal actividade ruidosa 

durante a obra, prevendo-se que serão potencialmente afectados os receptores localizados num raio de 

cerca de 150 m a partir do local da obra. 

De acordo com o EIA, não se prevêem impactes significativos sobre o ambiente sonoro na fase de 

exploração. De salientar, neste contexto, que o receptor mais próximo da barragem (Monte dos 

Machados) se situa a uma distância de cerca de 250 m da mesma. 

Uma vez que não se identificaram impactes significativos, não se prevê a adopção de medidas de 

minimização. 

 

6.10. PATRIMÓNIO 

A metodologia para elaboração da caracterização da situação de referência da vertente patrimonial do 

EIA assentou na pesquisa documental sobre a área de estudo (AE) que engloba a área de incidência 

directa e indirecta (AI) e uma zona envolvente (ZE), e na prospecção sistemática da área de intervenção.  

Como resultado do estudo forma identificados dezassete ocorrências patrimoniais, oito de carácter 

arqueológico e nove de carácter etnográfico. Na área de afectação directa do projecto, a albufeira da 

barragem, encontram-se quatro ocorrências etnográficas e três de valor arqueológico. 

Durante a fase de construção, na área da barragem são previsíveis impactes negativos directos sobre as 

ocorrências patrimoniais identificadas dentro da zona a inundar, mais concretamente os sítios 82, 83, 84, 

85, 86, 87 e 102. Como referido anteriormente, quatro destas ocorrências têm valor patrimonial 

etnográfico (montes e poços) e as restantes três têm valor arqueológico, prevendo-se um impacte directo 

e muito significativo sobre as mesmas, minimizáveis desde que se apliquem as medidas de minimização 

propostas. 
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Para a fase de exploração não são previsíveis impactes sobre o património, uma vez que os impactes 

decorrentes da fase de construção implicam a sua destruição, inviabilizando a conservação de vestígios 

arqueológicos ou elementos edificados. 

Considera-se que, genericamente, as medidas de minimização preconizadas no EIA são adequadas, mas 

que carecem de reformulação em alguns aspectos. Deste modo deverão implementar-se as seguintes 

medidas: 

Fase Prévia à obra 

 Sondagens Mecânicas na Ocorrência Patrimonial n.º 87 (Vale Frio) 

Fase de Construção 

 Medidas Gerais 

 As ocorrências identificadas na área de incidência directa e indirecta e na zona envolvente devem 

ser integradas em planta de condicionantes do caderno de encargos da obra; 

 Prospecção dos locais de implantação de áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, 

áreas de empréstimo) no caso de se situarem fora da área de incidência já prospectada; 

 Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas não prospectadas 

devido a visibilidade reduzida, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento; 

 Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 

construção de plataformas para gruas, abertura de valas de cabos, instalação de estaleiros, 

melhoramento de acessos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, 

pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido 

o acompanhamento de todas as frentes; 

 Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 

entre outras); 

 Em obra, deve minimizar-se a afectação de construções rurais não cartografadas, como é o caso 

de muros, repondo, sempre que possível, a situação inicial e executando o registo de trechos 

afectados. 

 Medidas Específicas 

 Acompanhamento arqueológico nas Ocorrências Patrimoniais  

 Nº 76 (Monte do Carvalheiro 2) 

 Nº 83 (Monte dos Machados 2) 
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 Nº 85 (Penedrão 1) 

 Sinalização, registo fotográfico e acompanhamento arqueológico nas Ocorrências Patrimoniais: 

 Nº 80 (Monte dos Machados 4) 

 Nº 81 (Monte dos Machados 3) 

 Sinalização, registo fotográfico, memória descritiva e selagem das Ocorrências Patrimoniais: 

 Nº 82 (Monte dos Machados 1) 

 Nº 84 (Penedrão 2) 

 Nº 86 (Poço de Vale Frio) 

 Sinalização e delimitação da área de dispersão de materiais arqueológicos: 

 Nº 92 (Monte Carvalheiro 7) 

Note-se que, caso haja remoção/ revolvimento de terras nas proximidades desta ocorrência, a 

mesma deve ser feita de forma controlada, através de sucessivas decapagens, por camadas 

artificiais nunca superiores a 20 cm. 

 Ocorrência patrimonial nº 76 – acompanhamento de eventuais trabalhos de remoção de terras; 

 Ocorrência patrimonial nº 80 - em fase de obra deverá proceder-se à sua sinalização e registo 

fotográfico. Qualquer acção que implique remoção/revolvimento de terras deverá ter 

acompanhamento arqueológico. 

 Ocorrência patrimonial nº 81 - em fase de obra deverá proceder-se à sua sinalização e registo 

fotográfico. Qualquer acção que implique remoção/revolvimento de terras deverá ter 

acompanhamento. 

 Ocorrência patrimonial nº - 82 – realização de memória descritiva, registos topográfico e 

fotográfico prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

 Ocorrência patrimonial nº 83 – acompanhamento arqueológico no local durante a fase de 

movimentação de solos. 

 Ocorrência patrimonial nº 84 - realização de memória descritiva, registos topográfico e fotográfico 

prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

 Ocorrência patrimonial nº 85 - acompanhamento arqueológico durante a fase de movimentação 

de solos no local. 

 Ocorrência patrimonial nº 86 - realização de memória descritiva, registos topográfico e fotográfico 

prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

 Ocorrência patrimonial nº 87 – Realização de sondagens de diagnóstico mecânicas de modo a 

aferir do real potencial arqueológico do sítio. Perante os resultados poderá resultar a necessidade 
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de se proceder a trabalhos arqueológicos complementares, que passam pela escavação integral 

do sítio arqueológico. 

 Ocorrência patrimonial nº 92 – em fase de obra dever-se-á proceder à sinalização do sítio, 

abrangendo toda a mancha de dispersão de matérias visível. Em caso de revolvimento de terras 

na sua envolvente este deverá ser feito de forma controlada, através de sucessivas decapagens, 

por camadas artificiais nunca superiores a 20 cm. 

 

Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista patrimonial não existem inconvenientes à 

implementação do projecto pelo que se propõe a emissão de parecer favorável, desde que cumpridas as 

medidas de minimização preconizadas nesta informação. 

 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 4 de Setembro a 2 de Outubro de 2008. 

Durante o período de Consulta Pública não foram recebidos pareceres. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O presente Projecto está integrado no Troço de Ligação Pisão-Roxo. Por sua vez, este Troço de Ligação, 

estando integrado no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo, do 

Subsistema de Alqueva), consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas de transporte e 

armazenamento de água que têm por objectivo reforçar as afluências da barragem do Roxo e transportar 

água às manchas de rega localizadas a jusante da barragem do Pisão, nomeadamente aos Blocos de 

Rega de Ferreira, Valbom, Figueirinha, Ervidel e Roxo. 

A Barragem do Penedrão, objecto da presente avaliação, constitui uma das infra-estruturas que permite 

o estabelecimento da ligação entre a albufeira de Alvito com a albufeira do Roxo. A Barragem do 

Penedrão funciona como reservatório de transição e de regularização de caudais, estabelecendo a ligação 

entre dois sub-troços da Ligação Pisão-Roxo, nomeadamente entre o troço de ligação Ferreira-Penedrão 

e o troço de ligação Penedrão-Roxo. 

A partir da albufeira desta Barragem serão também captados os caudais para abastecimento directo de 

parte dos Blocos de Rega de Ervidel. 

A Barragem do Penedrão foi alvo de procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio, incluída no EIA do 

Troço de Ligação Pisão-Roxo e Pisão-Beja. A 9 de Fevereiro de 2007, foi emitida a Declaração de Impacte 
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Ambiental (DIA) favorável, condicionada ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e medidas 

de minimização, descriminadas na mesma. 

No decurso do desenvolvimento do Projecto de Execução (PE) constatou-se a necessidade de alterar a 

sua localização mais para jusante, uma vez que a localização definida no Estudo Prévio (EP) não possuía 

as condições geológicas necessárias para a fundação da barragem. 

Face ao inicialmente previsto em Estudo Prévio, mantendo-se na mesma linha de água, a ribeira de 

Canhestros, em PE a Barragem manteve-se com o mesmo Nível de Pleno Armazenamento (NPA), 

abrangendo uma maior bacia hidrográfica, que passou de 1,4 km2 para 2,2 km2, com uma altura acima 

do terreno superior em 2,5 m, um volume total de armazenamento superior em 2,73 hm3, e inundando 

mais 33, 7 ha do que em EP. 

A 30 de Abril de 2008, teve lugar na APA uma reunião sobre os projectos do EFMA, onde estiveram 

presentes representantes da APA, da CCDR Alentejo, do INAG, do ICNB e do IGESPAR. Face às 

alterações sofridas pelo projecto desta Barragem, os presentes consideraram necessária a realização de 

um novo EIA a desenvolver especificamente para a Barragem do Penedrão. 

Deste modo, a mesma foi excluída do Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE) do Troço de 

Ligação Pisão-Roxo. Este RECAPE foi já objecto de apreciação. 

Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA, 

verificam-se impactes positivos associados aos Recursos Hídricos Superficiais, ao Uso do Solo e 

Ordenamento do Território, e à Sócio-Economia, bem como impactes negativos significativos ao nível da 

Geologia e Geomorfologia, da Ecologia, dos Solos, do Uso do Solo e Ordenamento do Território, da Sócio-

economia, da Paisagem e do Património. 

Relativamente aos impactes positivos, para: 

 Recursos Hídricos Superficiais 

Na fase de exploração prevê-se uma melhoria da qualidade da água à saída da albufeira do 

Penedrão, comparativamente à apresentada pela água aduzida através do Troço de Ligação Pisão-

Roxo. Os impactes gerados são positivos, mas pouco significativos. 

 Ordenamento do território e usos do solo 

Ao nível regional, e para as fases de construção e exploração, é expectável um impacte positivo 

significativo, uma vez que o Estado Português, através do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma 

das opções estratégicas territoriais para a Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, do qual a futura barragem do Penedrão é parte constituinte. Deste modo, a construção 

desta barragem contribui para atingir esses objectivos. 
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 Sócio-economia 

Ao nível local é expectável um impacte positivo significativo, devido à criação de postos de 

trabalho, se a mão-de-obra for contratada entre a população das localidades existentes na 

envolvente próxima das frentes de obra. O impacte será significativo por se verificar uma taxa de 

desemprego alta nas freguesias de Mombeja e de Ervidel, bem como por a construção prolongar-se 

durante cerca de 21 meses. 

Ao nível regional, são identificados impactes positivos significativos: 

 Decorrente do reforço do abastecimento de água para parte dos Blocos de Rega de Ervidel 

(totalizando uma área a beneficiar de 5 100 ha), que permitirá conversões agrícolas de 

sequeiro para regadio, contribuindo para a dinamização e modernização da agricultura, com 

reflexos directos no aumento da rentabilidade das explorações agrícolas localizadas nestes 

Blocos de Rega; 

 Por a construção da Barragem do Penedrão, parte integrante de um projecto mais vasto 

(Troço de Ligação Pisão Roxo), permitir a concretização dos objectivos do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva, este ultimo considerado como um projecto da máxima 

relevância para o desenvolvimento da região Alentejo e que se encontra classificado como de 

interesse nacional. 

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e decorrem das acções relacionadas 

com a escavações e movimentações de terras, desmatação, desarborização e limpeza do solo, instalação 

dos estaleiros, construção dos elementos do projecto e de vias de acesso, exploração de áreas de 

empréstimo. Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade susceptíveis de 

minimização, ao nível da: 

 Geologia e Geomorfologia 

Os impactes prendem-se com a alteração da morfologia local e potenciação de fenómenos de 

instabilidade de vertente e de erosão, sendo parcialmente minimizáveis. 

 Ecologia 

A utilização da mancha de empréstimo A3 a um impacte negativo significativo. Esta mancha, cuja 

utilização (ou não) depende das características das outras manchas de empréstimo no interior da 

albufeira, tem uma área de 10 hectares, e está ocupada essencialmente por montado de azinho 

(em 70%), o qual constitui um habitat de grande importância ecológica. 

Deste modo, tendo em conta a relevância ecológica desta área, considera-se que deverão ser 

procuradas soluções alternativas que permitam minorar o impacte do projecto sobre o descritor 

Ecologia, que ocorrerá caso a mesma seja utilizada. 
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 Solos 

Os impactes decorrentes da construção da barragem e exploração da albufeira sobre os solos, 

serão negativos e significativos, decorrentes da afectação irreversível dos solos. 

 Ordenamento do território e usos do solo 

Ao nível local, e para a fase de construção e exploração, é expectável um impacte negativo 

significativo, no que diz respeito ao "Uso do Solo" devido à alteração de 88 ha de solos com um 

actual uso agrícola, para um futuro uso de albufeira, comprometendo, assim, a sua utilização 

futura para outros fins. O impacte é considerado como sendo significativo dado que cerca de 29% 

destes solos apresentam boa aptidão agrícola (classes A e B) e 51% apresentarem de boa a fraca 

aptidão agrícola (classes A, B e C). 

 Sócio-economia 

Ao nível local, foi identificado um impacte negativo significativo, devido à proximidade das frentes 

de obra de locais habitados próximos da barragem e da albufeira, pelo incómodo provocado na 

população pelo ruído, poeiras e pela circulação de máquinas e pessoas. O impacte será significativo 

por afectar, durante cerca de 21 meses, as populações que habitam os Montes dos Machados, da 

Serra, do Penedrão e da Quinta do Carvalheiro, com maior significado junto dos habitantes do 

Monte da Quinta do Carvalheiro e do Monte dos Machados, devido à beneficiação e construção do 

caminho de acesso à barragem. 

 Paisagem 

Os impactes negativos serão significativos e ocorrerão na fase de construção, encontrando-se 

associados à remoção de vegetação nas unidades de paisagem com elementos arbóreos e 

permanentes onde se incluem os montados. 

Tratando-se de um Projecto inserido no EFMA, as áreas classificadas como Montados de Sobro e 

Azinho encontram-se áreas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, que 

autoriza as acções relacionadas com a execução do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 

nas áreas referidas. Assim, embora o impacte seja significativo no que respeita ao abate destas 

espécies protegidas, o seu abate encontra-se autorizado pelo referido Decreto-Lei, sendo que a 

minimização do referido impacte é efectuada através da implementação dos Planos de Integração 

Paisagística. 

 Património 

Durante a fase de construção, na área da barragem são previsíveis impactes negativos directos 

sobre as ocorrências patrimoniais identificadas dentro da zona a inundar, mais concretamente os 

sítios 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 102. Como referido anteriormente, quatro destas ocorrências têm 

valor patrimonial etnográfico (montes e poços) e as restantes três têm valor arqueológico, 

prevendo-se um impacte directo e muito significativo sobre as mesmas. 
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Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objectivos do 

projecto e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes residuais não 

mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adopção de medidas de minimização. 

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis de minimização, e os 

perspectivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável à "Barragem do 

Penedrão", condicionado ao cumprimento das condicionantes, dos elementos a apresentar, das 

medidas de minimização, bem como dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo seguinte. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES AO PROJECTO 

1. Não utilização da mancha de empréstimo A3. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento do Projecto, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, para 
análise e aprovação os seguintes elementos: 

i. A localização da eventual nova mancha de empréstimo e correspondente avaliação de impactes 
ambientais e eventual proposta de adequadas medidas de minimização. A nova área de 

empréstimo a seleccionar deverá localizar-se, caso seja possível, em zonas que não impliquem a 
afectação de azinheiras; 

ii. Usos da água associados aos açudes localizados a jusante da secção da Barragem de Penedrão e 
respectiva avaliação de impactes e propostas de medidas de minimização adequadas; 

iii. Programa de Monitorização, para a fase de exploração, dos Recursos Hídricos Superficiais para o 
Sistema Alqueva-Pedrogão e Rede Primária de Rega. 

2. Previamente ao início da construção do Projecto, deve ser apresentada à Autoridade de AIA a 
justificação para o facto de não ter sido efectuada a modelação da qualidade da água na albufeira do 
Pisão e no Reservatório de Ferreira, para se obter a qualidade da água aduzida à albufeira do 
Penedrão. 

3. O Plano de Desactivação dos Estaleiros, previsto no SGA, deve ser remetido à Autoridade de AIA 
para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 

4. O Plano de Recuperação Biofísica das áreas afectadas pela empreitada, previsto no SGA, deve ser 
remetido à Autoridade de AIA para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Executar as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 14, 
19, 31, 32 e 51. 

GER2. Deverá ser cumprida a legislação em vigor relativa à Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 

Fase de desactivação 

GER3. Assim que houver intenção de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes deve ser 
apresentado à autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 
pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infra-estruturas construídas, a qual 
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

b) As acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 
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c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas; 

e) Um projecto específico das acções de descompactação a executar nas áreas de recarga que 
tenham sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas associadas ao Bloco de Rega, a fim de 
restabelecer as condições naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Fase de construção 

GG1. Dada a presença de uma caixa de falha com cerca de 2 m de possança e com material esmagado, 
que afecta não só o substrato primário, como os depósitos terciários, deverá ser realizada uma 

observação cuidadosa e acompanhamento geológico-geocténico sistemático das obras de escavação, 
conforme previsto no Plano de Segurança e Saúde do Projecto de Execução. 

GG2. Deverá ser implementado o Plano de Segurança e Observação da barragem, tal como se encontra 
previsto ao nível do Projecto de Execução. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Fases de construção e de exploração 

RHS1. No que se refere ao material vegetal a aplicar devem ser utilizadas espécies autóctones com 
origem na região envolvente ao Projecto, a fim de garantir a diversidade genética da região. A fim de 
garantir a disponibilidade de exemplares para proceder às plantações previstas na área do EFMA, 
considera-se pertinente que a EDIA disponha de um viveiro onde possa reproduzir as espécies 

autóctones, já que nos viveiros estas espécies poderão não estar disponíveis, ou sendo da mesma 
espécie poderão ter origem noutros países. 

 

Fase de exploração 

RHS2. Não devem ser efectuadas descargas de fundo para evitar a mistura da água da bacia do Sado 
com a água da Bacia do Guadiana, para além das estritamente necessárias, de acordo com a exploração 
das barragens em termos de segurança, e sempre no final do período húmido e antes da bombagem 
através da rede primária, altura em que a percentagem de água da Bacia do Guadiana é mínima. 
 

ECOLOGIA 

Fase de construção 

ECO1. As acções de desarborização deverão ocorrer no período compreendido entre 1 de Julho e 28 de 
Fevereiro. 

 

Fase de exploração 

ECO2. Beneficiação da galeria ripícola da ribeira de Canhestros num troço de 800 m a jusante do local 
interessado pelo troço de ligação Ferreira-Penedrão. 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Fase de Construção 

OT1. Deverá ser respeitada toda a legislação em vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-
se as servidões e restrições de utilidade pública na área de influência da empreitada, destacando-se a 
este nível as servidões associadas à EN2 e aos restantes caminhos que venham a ser utilizados durante a 
fase de obra, e ao Domínio Público Hídrico. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

SE1. Deverão ser acordadas com o proprietário do açude localizado 200 m a jusante da Barragem do 
Penedrão as medidas compensatórias adequadas por inviabilização da exploração do mesmo. 
 

PAISAGEM 

Fase de exploração 

PAI1. Efectuar o revestimento vegetal, por hidrossementeira, das margens da albufeira de acordo com o 
PIP. 

 

PATRIMÓNIO 

A) Fase prévia à obra 
PAT1. Sondagens Mecânicas na Ocorrência Patrimonial n.º 87 (Vale Frio). 

 

B) Fase de obra 

Medidas Gerais 

PAT2. As ocorrências identificadas na área de incidência directa e indirecta e na zona envolvente 
devem ser integradas em planta de condicionantes do caderno de encargos da obra. 

PAT3. Prospecção dos locais de implantação de áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de 
terras, áreas de empréstimo) no caso de se situarem fora da área de incidência já prospectada. 

PAT4. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas não prospectadas 
devido a visibilidade reduzida, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento. 

PAT5. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a construção 
de plataformas para gruas, abertura de valas de cabos, instalação de estaleiros, melhoramento de 
acessos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais 
que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as 

frentes. 

PAT6. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). 

PAT7. Em obra, deve minimizar-se a afectação de construções rurais não cartografadas, como é o 
caso de muros, repondo, sempre que possível, a situação inicial e executando o registo de trechos 
afectados. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1941 

 

Barragem do Penedrão 37 
Projecto de Execução 

Medidas Específicas 

PAT8. Acompanhamento arqueológico nas Ocorrências Patrimoniais 

 Nº 76 (Monte do Carvalheiro 2) 

 Nº 83 (Monte dos Machados 2) 

 Nº 85 (Penedrão 1) 

PAT9. Sinalização, registo fotográfico e acompanhamento arqueológico nas Ocorrências Patrimoniais: 

 Nº 80 (Monte dos Machados 4) 

 Nº 81 (Monte dos Machados 3) 

PAT10. Sinalização, registo fotográfico, memória descritiva e selagem das Ocorrências Patrimoniais: 

 Nº 82 (Monte dos Machados 1) 

 Nº 84 (Penedrão 2) 

 Nº 86 (Poço de Vale Frio) 

PAT11. Sinalização e delimitação da área de dispersão de materiais arqueológicos na ocorrência 
patrimonial Nº 92 (Monte Carvalheiro 7). 

Note-se que, caso haja remoção/ revolvimento de terras nas proximidades desta ocorrência, a mesma 
deve ser feita de forma controlada, através de sucessivas decapagens, por camadas artificiais nunca 
superiores a 20 cm. 

PAT12. Ocorrência patrimonial nº 76 – acompanhamento de eventuais trabalhos de remoção de terras. 

PAT13. Ocorrência patrimonial nº 80 - em fase de obra deverá proceder-se à sua sinalização e registo 
fotográfico. Qualquer acção que implique remoção/revolvimento de terras deverá ter acompanhamento 
arqueológico. 

PAT14. Ocorrência patrimonial nº 81 - em fase de obra deverá proceder-se à sua sinalização e registo 
fotográfico. Qualquer acção que implique remoção/revolvimento de terras deverá ter acompanhamento. 

PAT15. Ocorrência patrimonial nº - 82 – realização de memória descritiva, registos topográfico e 
fotográfico prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

PAT16. Ocorrência patrimonial nº 83 – acompanhamento arqueológico no local durante a fase de 
movimentação de solos. 

PAT17. Ocorrência patrimonial nº 84 - realização de memória descritiva, registos topográfico e 
fotográfico prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

PAT18. Ocorrência patrimonial nº 85 - acompanhamento arqueológico durante a fase de 
movimentação de solos no local. 

PAT19. Ocorrência patrimonial nº 86 - realização de memória descritiva, registos topográfico e 
fotográfico prévios à obra. Acompanhamento da selagem da estrutura durante a fase de obra. 

PAT20. Ocorrência patrimonial nº 87 – Realização de sondagens de diagnóstico mecânicas de modo a 

aferir do real potencial arqueológico do sítio. Perante os resultados poderá resultar a necessidade de se 
proceder a trabalhos arqueológicos complementares, que passam pela escavação integral do sítio 
arqueológico. 

PAT21. Ocorrência patrimonial nº 92 – em fase de obra dever-se-á proceder à sinalização do sítio, 
abrangendo toda a mancha de dispersão de matérias visível. Em caso de revolvimento de terras na sua 
envolvente este deverá ser feito de forma controlada, através de sucessivas decapagens, por camadas 
artificiais nunca superiores a 20 cm. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura 
prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada para 
cada um dos descritores. 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

a) Objectivos 

Este programa visa a avaliação da evolução das características da qualidade da água por efeito da 
construção da Barragem do Penedrão. 

Tem como objectivo a avaliação das alterações da qualidade da ribeira de Canhestros na fase de 
construção, por comparação com a situação actual. 

b) Relação entre os factores ambientais a monitorizar e o Projecto 

Os principais impactes ambientais previsíveis na qualidade das águas superficiais estão associados à fase 
de construção: 

i) aumento do teor em sólidos suspensos e em nutrientes e redução da transparência da água, 
devido à movimentação de terras; 

ii) acréscimo da presença de hidrocarbonetos, resultante da circulação e parqueamento de viaturas; 

iii) risco de poluição por produtos químicos derramados acidentalmente ou armazenados em más 
condições; 

iv) risco de poluição em caso de inadequada gestão de resíduos sólidos ou líquidos. 

c) Estrutura do programa 

Neste Programa são indicados: 

 Locais de amostragem; 

 Início da amostragem; 

 Frequência de amostragem; 

 Parâmetros a determinar; 

 Métodos analíticos; 

 Periodicidade e conteúdo dos relatórios de avaliação. 

Locais de amostragem: o local de amostragem é a ribeira de Canhestros imediatamente a jusante do 
local previsto para a ensecadeira, cujas coordenadas se apresentam no seguinte e se apresenta na Figura 
10.1 do EIA. 

PONTO DE AMOSTRAGEM M P LINHA DE ÁGUA 

1 205013 115870 Ribeira de Canhestros 

 

Início da amostragem: a primeira amostragem deverá realizar-se antes do início das obras. 

Frequência da amostragem: trimestral, enquanto decorrerem os trabalhos da empreitada. 

Parâmetros a determinar: temperatura, pH, condutividade eléctrica, sólidos suspensos totais, oxigénio 
dissolvido, CQO, turvação, hidrocarbonetos totais e agentes tensioactivos. 

Métodos analíticos: os indicados no Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, 
complementados, para os restantes parâmetros, pelos indicados no Anexo III do mesmo diploma. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1941 

 

Barragem do Penedrão 39 
Projecto de Execução 

Periodicidade e conteúdo dos relatórios de avaliação: além dos relatórios trimestrais para breve 

comentário dos resultados obtidos, deverão ser elaborados relatórios anuais para avaliação dos dados 
obtidos (por comparação com dados anteriores, confronto com os objectivos ambientais de qualidade 
mínima para as águas superficiais definidos pelo ANEXO XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, 
para os parâmetros a que este se aplica; para os restantes parâmetros deverá ser utilizado o Critério do 
INAG para classificação dos cursos de água superficial de acordo com as suas características de 
qualidade para uso múltiplo, enquanto não existir legislação a eles aplicável) e para definição de eventual 
reajustamento do Programa para o ano seguinte. 
 

FLORA 

Deverão ser realizados trabalhos de monitorização suplementares dirigidos a flora, com o objectivo de 
serem identificados núcleos de espécies de elevado interesse para a conservação. 

A monitorização deverá ser realizada nas épocas adequadas e deverá incidir nas espécies identificadas no 

quadro 5.28, página 113 do EIA. 

Caso, no decurso dos trabalhos, se identifiquem núcleos de espécies de elevado interesse para a 
conservação, será de considerar (em função da relevância ecológica) a sua recolha e plantação em local 
alternativo. 

Esta monitorização deverá ser iniciada previamente aos trabalhos de terraplanagem e enchimento da 
barragem. 

Deverá ser elaborado um relatório onde constem os resultados obtidos e as acções desenvolvidas em 
função dos mesmos. 
 

AMBIENTE SONORO 

O Plano de Monitorização da Barragem do Penedrão deverá fazer referência aos seguintes aspectos: 

1. Introdução 

1.1 Identificação e Objectivos 

1.2 Âmbito do Relatório de Monitorização 

1.3 Enquadramento Legal 

1.4 Apresentação da Estrutura do Relatório 

1.5 Autoria Técnica do Relatório 

 

2. Antecedentes 

i. Referência ao EIA, à DIA e ao plano geral de monitorização apresentado no EIA; 

ii. Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 
monitorização. Eventual relação da calendarização da adopção destas medidas em função dos 

resultados da monitorização; 

iii. Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores ambientais objecto de 
monitorização. 

 

3. Descrição do Programa de Monitorização 

3.1. Parâmetros a Registar Locais de Amostragem 
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i. Os pontos de avaliação, nas fases de construção e exploração, deverão corresponder aos 

receptores sensíveis identificados no Plano de Monitorização incluído no EIA, nomeadamente os 
pontos M1 (Monte do Carvalheiro) e M2 (Monte dos Machados). 

ii. Em cada ponto deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: diurno (das 7 às 
20h), entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h). 

iii. Na fase de exploração, tendo em conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção 
do valor de LAeq,T devido à presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T deverá 
ser medido em bandas de 1/3 de oitava. 

 

3.2. Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

i. As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma 

Portuguesa NP1730 (1996) “Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente” complementada, 
preferencialmente, com os procedimentos constantes dos “Critérios de acreditação transitórios 
relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-lei nº9/2007”, editada 
pelo Instituto Português de Acreditação. 

ii. Instrumentação utilizada nos ensaios: 

Nas medições deverá ser utilizado um Sonómetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e 
devidamente calibrado, com indicação de tipo, modelo e série e referência à ficha de calibração 
(a apresentar em Anexo); 

 

3.3 Métodos de Tratamento de Dados 

Na fase de construção, deverá ser avaliado o cumprimento do Critério de Exposição Máxima em cada um 
dos pontos considerados enquanto, na fase de exploração, deverá ser ainda avaliado o cumprimento do 

Critério de Incomodidade. 

 

i. Critério de Exposição Máxima 

Para efeitos de verificação deste critério deve efectuar-se: 

 determinação do valor dos indicadores Lden e Ln, em cada ponto, a partir dos valores de LAeq,T 
relativos aos três períodos de referência; 

 cálculo da média anual dos valores de Lden e Ln.  

 

ii. Critério de Incomodidade 

Para efeitos de avaliação do critério de incomodidade, deverão ser determinados os seguintes 
indicadores referidos a um intervalo de tempo de um mês: 

 LAeq,T do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular, relativo aos 
três períodos de referência; 

 LAeq,T do ruído ambiente a que se exclui o ruído particular (ruído residual), também relativo 
aos três períodos de referência. 

Caso se detecte a ocorrência de componentes tonais ou impulsivas os valores obtidos devem ser 
corrigidos, de forma a determinar-se o valor de LAr. 
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3.4 Critérios de Avaliação de Dados 

Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, ambos os 
critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de “exposição máxima”) são 
cumpridos para todos os períodos de referência, tendo-se para isso em conta os valores limite de 
exposição fixados no RGR. 

 

3.5 Periodicidade da Monitorização 

Deverá ser efectuada uma campanha de monitorização durante o primeiro ano de funcionamento da 
Barragem. Após esta primeira campanha, a monitorização deverá ter uma periodicidade quinquenal, 
salvo se ocorrerem, entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a emissão de ruído, 
classificação acústica da área envolvente como zona sensível ou reclamações. 

 

4. Resultados da Monitorização 

4.1 Resultados obtidos. Discussão 

Apresentação dos resultados da monitorização e verificação do cumprimento da legislação. 

Em função dos resultados obtidos, caso se verifique necessário, deverão ser adoptadas medidas de 
minimização adequadas, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

 

5. Conclusões 
 

VIBRAÇÕES 

a) Objectivos 

Caso, durante a fase de construção, seja necessário recorrer à utilização de explosivos para desmontes 

de terras, estas operações deverão ser acompanhadas por acções de monitorização das vibrações nos 
edifícios de habitação mais próximos dos locais de rebentamentos. 

b) Parâmetros a monitorizar 

As acções de monitorização deverão consistir na caracterização do “valor máximo da velocidade de 
vibração” (vR) e do “valor eficaz da velocidade de vibração” (vef), ambos determinados a partir das 
componentes tridimensionais registadas in situ, com determinação dos espectros de frequência em 
bandas de 1/3 de oitava ou inferior, dos estímulos em causa. 

c) Locais de amostragem 

Os locais de amostragem devem corresponder aos edifícios de habitação mais próximos dos locais de 
rebentamento. 

d) Frequência de amostragem 

Deverá realizar-se uma campanha de monitorização na fase dos rebentamentos, com a duração de 
1 mês, com uma frequência de medição semanal, em dias alternados e procurando cobrir as diferentes 
horas de laboração diária, sendo a duração do tempo de medição determinado em função da duração 
dos eventos. 

e) Apresentação de resultados e critérios de avaliação 

Deverão ser observadas e registadas informações sobre a natureza dos eventos que produzem as 
vibrações e a distância do equipamento de medição relativamente às fontes dos estímulos em análise. 
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A grandeza “velocidade de vibração” será determinada de acordo com os procedimentos estabelecidos na 
NP 2074, 1983: “Avaliação da Influencia em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou 
Solicitações Similares”. 
Os resultados obtidos deverão ser comparados com os valores de referência constantes nesta norma, e 
caso se detectem situações de não conformidade, deverão ser implementadas medidas de minimização 
adequadas. 
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ANEXO I 

 

Planta de localização 
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ANEXO II 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN, ex-DGRF) 

 Parecer do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 

 

 

 














