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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1  IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) insere-se no âmbito da elaboração do “Projecto de 

Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira”, o qual se encontra na fase de 

Projecto de Execução.  

 

Este projecto integra um conjunto de componentes, agrupadas em três sectores de intervenção principais, tal 

como apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 1-1– Componentes do Projecto de Ordenamento Fundiário de Pinheiro Grande e Carregueira 

sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental 

Principais Sectores de Intervenção Acções 

Remodelação da Rede de Caminhos Agrícolas 

Remodelação da Rede de Enxugo e Drenagem 
Infra-Estruturas 

Remodelação da Rede de Captações de Água 

Subterrânea para Rega 

Reorganização da Estrutura Predial - traçado de novos 

lotes Reorganização Predial 

Remodelação da Rede Eléctrica 

Melhoramentos Fundiários Reforço e Revitalização da Maracha do Tejo 

 

 

O proponente, AGROTEJO – União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, apresentou candidatura no âmbito da 

medida 1 - acção 1.5 – PAMAF (Portaria nº 809 – A/94 de 12 de Setembro) e a elaboração foi autorizada em 

17 de Abril de 1997 pela extinta Direcção-Geral de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (DGHERA), ex-

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), ex-Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica (IDRHa) e actual Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que agora se inicia com a apresentação do 

presente EIA, tem como base legal o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte 
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Ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, 

com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997. Foi ainda 

tido em consideração a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, no que se refere aos conteúdos específicos dos 

trabalhos a elaborar. 

 

Segundo o Anexo II do Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, o presente Projecto insere-se no ponto I 

– Agricultura, Sivilcultura e Aquicultura, na alínea a) Projectos de Emparcelamento Rural com ou sem infra-

estruturas para Regadio, sempre que a área abrangida for igual ou superior a 350ha com regadio ou 1000ha 

nos restantes casos. Estes valores serão mais restritos no caso do Projecto se enquadrar em Áreas 

Sensíveis, ou seja, igual ou superior a 175ha com regadio e 500ha nos restantes casos. O presente projecto 

abrange uma área de 1713ha, pelo que se enquadro logo nos casos gerais. 

 

1.2  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

 

A entidade licenciadora deste Projecto é o DGADR1 - Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

organismo do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o qual, tratando-se de uma 

operação de emparcelamento da iniciativa de particulares2, não só autorizou a elaboração do presente 

projecto, como tem acompanhado e fiscalizado toda a sua realização no estrito cumprimento das 

responsabilidades que lhe são acometidas neste caso pela legislação do Emparcelamento Rural.  

 

De acordo com a legislação de AIA, em particular com a sub-alínea ii) da alínea a), nº 1, art.º 7º, Dec. Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio, a autoridade de AIA será a Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

                                                            
1 artº 5º e artº 6º, Dec. Lei nº 69/2000, de 3 de Maio 
2 Cap. II do Dec. Lei nº 103/90, de 22 de Março 
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1.3  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

 

A realização do presente EIA decorreu entre Maio e Setembro de 2008, tendo a AGROTEJO, enquanto 

entidade promotora, atribuído a responsabilidade de execução técnica à empresa EUROTEAM – Projecto e 

Consultoria Internacional, Lda., com a participação dos seguintes elementos, segundo as várias áreas de 

intervenção: 

 

• Clima – EUROTEAM. Colaboração parcial da Eng.º Catarina Amorim (Eng.ª do Ambiente, em 

regime de sub-contratação) 

• Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia – Eng.º Catarina Amorim 

• Recursos Hídricos Superficiais – Eng.º Catarina Amorim 

• Qualidade do Ar – Eng.º Catarina Amorim 

• Ruído – Eng.º Gonçalo Nunes (Eng.º Químico – Percentil) e Eng.º João Pedro Silva (Sonometria) 

• Ecologia – Dr. Luís Gomes (Biólogo e Mestre em Biologia – Naturibérica) e Dra. Sara Mouro 

(Bióloga – Naturibérica) 

• Solos e Capacidade de Uso dos Solos – Eng.º Rui Coito (Eng.º Agrónomo – EUROTEAM), Eng.ª 

Sara Isidoro (Eng.ª Agrónoma – EUROTEAM). Colaboração parcial da Eng.º Ana Fonseca (Eng.ª do 

Ambiente, em regime de sub-contratação) 

• Ordenamento do Território e Condicionantes – Eng.º Rui Coito, Eng.ª Sara Isidoro. Colaboração 

parcial da Eng.º Ana Fonseca 

• Sócio-Economia - EUROTEAM. Colaboração parcial da Eng.º Ana Fonseca 

• Paisagem – Arq. Fernanda Gomes (Arq.ª Paisagista – Naturibérica) 

• Património Arquitectónico e Arqueológico – Dr. João Caninas (Arqueólogo – Naturibérica) 

• Resíduos - Eng.º Ana Fonseca 

 

Para alem disso, foi possível contar com vários elementos por parte da EUROTEAM no que se refere à 

cartografia apresentada: Thomas Gaudich (Eng.º Agrónomo), Susana Silva e Isabel Carvalho 

(Digitalizadora). Houve ainda a colaboração pontual da Eng.ª Catarina Amorim. 
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1.4  ANTECEDENTES DO EIA 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental possui já algum historial no que se refere a procedimentos de AIA.  

 

No ano de 2001 foi entregue uma Proposta de Definição de Âmbito do Projecto (projecto esse que não 

apresentava os conteúdos agora presentes neste documento) a qual mereceu parecer favorável em 

Novembro de 2001. 

 

Considerando este Parecer favorável e tendo por base os conteúdos nele propostos, foi elaborado um 

primeiro EIA, entre 2001 e 2002, do qual resultou a primeira desconformidade do processo dado terem sido 

detectadas algumas lacunas e considerações da Comissão de Avaliação que tinham sido mencionadas 

aquando do Parecer favorável da PDA.  

 

Foi então reformulado o EIA por forma a dar resposta aos pontos que tinham sido assinalado no Parecer de 

Desconformidade, tendo o EIA dado entrada em Outubro de 2002. Por sua vez, este segundo EIA teve em 

Dezembro de 2002 uma nova desconformidade, decorrente de lacunas que condicionaram a identificação e 

avaliação de impactes, tendo sido novamente encerrado o processo. 

 

Posto isto, houve a reformulação de alguns elementos relativos aos Projectos de Execução inerentes ao 

Projecto de Ordenamento Fundiário em análise no presente EIA, pelo que os conteúdos do presente 

documento sofreram uma reformulação geral, tanto para dar resposta às constantes reformulações e 

obrigações legais, como para dar resposta e colmatar as lacunas detectadas nos Pareceres das Comissões 

de Avaliação, face aos conteúdos já apresentados em procedimentos de AIA anteriores. 
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1.5  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL 

 

Neste sub-capítulo apresenta-se uma descrição geral da metodologia empregue na sua elaboração, 

cumprindo com as determinações das normas técnicas para a estrutura do EIA consignadas no Anexo II da 

Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

1.5.1 Estudo de Impacte Ambiental 
 

O EIA é constituído por vários capítulos ao longo dos quais são apresentados o Projecto em Análise e as 

possíveis alterações que este poderá induzir no meio ambiente circundante, tanto no que se refere à fase de 

construção como à fase de exploração. 

 

De forma sucinta, apresenta-se seguidamente a descrição geral do trabalho através do índice do trabalho, 

incluindo os volumes que dele fazem parte integrante: 

 

Volume I – Relatório  

1 - Introdução 

Identificação do Projecto e do Proponente 

Identificação da Entidade Licenciadora 

Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA 

Antecedentes do EIA 

Metodologia e Descrição Geral 

2 - Objectivos e Justificação do Projecto 

Objectivos e Necessidade do Projecto 

Antecedentes do Projecto  

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial 

3 - Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 

Considerações Gerais 

Alternativas Existentes 

Localização do Projecto 

Identificação e Descrição das Componentes do Projecto 

Tipos de Materiais e de Energia Utilizados ou Produzidos 

Efluentes, Resíduos e Emissões 

Projectos Complementares ou Subsidiários 

Programação Temporal do Projecto 
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Fase de Desactivação do Projecto 

4 - Caracterização da Situação de Referência 

Factores Naturais 

Factores Sociais 

5 – Evolução da Situação de Referência na Ausência do Projecto 

6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais  

Considerações Gerais 

Metodologia  

Factores Naturais 

Factores Sociais 

Impactes Cumulativos 

Impactes Residuais 

7 - Medidas de Minimização e Compensação 

Considerações Gerais 

Metodologia  

Factores Naturais 

Factores Sociais 

8 - Síntese de Impactes e Medidas 

9 – Programas de Monitorização 

10 – Gestão Ambiental e Estaleiros 

11 - Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

12 – Conclusão 

13 - Bibliografia 

Anexos  

Volume II – Resumo Não Técnico  

 

De acordo com o índice apresentado, é possível verificar que, em termos gerais, se destacam três capítulos 

pela sua importância e relevância na análise do estudo: 

 

• Situação de Referência, com a caracterização da situação actual onde o projecto se insere, sendo 

posteriormente analisadas as alterações de efeito directo ou indirecto, consequentes das fases de 

construção e exploração do projecto; 

• Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação, onde se irá proceder à identificação e avaliação dos 

principais impactes ambientais que o projecto irá gerar sobre os descritores ambientais diversos 

apresentados. De acordo com estes impactes serão propostas medidas de minimização e 
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potenciação, com o objectivo de diminuir os impactes ambientais que se prevejam fazer sentir de 

forma negativa ou potenciar os de forma positiva; 

• Monitorização Ambiental, onde serão propostas medidas que visam controlar os potenciais efeitos 

causados pelo próprio projecto ao nível ambiental. 

 

Pelas suas características, cada capítulo e subcapítulo possuem associado a metodologia adoptada por 

forma a que haja um encadeamento da informação apresentada. 

 

1.5.2 Escalas Cartográficas 
 

A escala escolhida para a cartografia de apoio foi adaptada ao rigor pretendido e à utilização a dar aos 

resultados que se obtém dessas actividades. No entanto, as escalas de edição e produção das peças 

desenhadas finais nem sempre correspondem às escalas de trabalho, como é o caso do presente trabalho, 

tendo-se associado a necessidade da visualização dos elementos cartográficos representados e a 

possibilidade que deverão conferir aos seus utilizadores de poderem obter uma visão global da área 

estudada ou dos planos que se pretendem representar. 

 

Neste trabalho de Emparcelamento Rural, e no que se refere a escalas cartográficas, pode dizer-se que as 

escalas de levantamento e planificação são sempre 1:2.000 ou superior. Houve ainda a padronização do tipo 

de peças desenhadas a produzir e respectivas escalas que consta nas Normas para a Elaboração dos 

Projectos de Execução e dos respectivos relatórios (DGHERA, 1996), podendo efectuar-se igualmente 

modificações sempre que se justifique. Refira-se no entanto que as escalas de edição e produção gráfica das 

peças desenhadas finais sejam inferiores. 

 

Importa ainda esclarecer alguns aspectos particulares relacionados com a representação cartográfica da 

informação obtida a partir das cartas de ordenamento e de condicionantes do PDM da Chamusca. Constata-

se, neste caso, que a área estudada abrange apenas uma parte limitada do território do concelho, o qual foi 

representado na cartografia do PDM em diversas folhas distintas, tendo-se verificado que esta área se 

encontra seccionada na referida cartografia. Além disso, as técnicas de edição e produção cartográfica 

empregues na realização do PDM, nomeadamente a base cartográfica escolhida para a representação 

(extractos da Carta Militar de Portugal, escala 1:25.000) e as tramas escolhidas para representar os 

diferentes temas representados na cartografia, limitam as possibilidades de efectuar reproduções com um 

grau de visualização aceitável. Por estas razões, para a elaboração da cartografia do EIA, optou-se por 

aplicar uma linha tecnológica que envolve a rasterização (obtenção de uma imagem digital através da 

utilização de scanner) e a georeferenciação (localização correcta e precisa no espaço tendo como referência 

as coordenadas geométricas das cartas) da cartografia original, seguida de digitalização em écran (efectuada 

sobre a referida imagem digital). 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1  OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

 

A área em estudo caracteriza-se presentemente como sendo uma zona de elevado potencial agrícola 

resultante da conjugação de um conjunto de factores altamente favorável (solos com boa aptidão, 

considerável disponibilidade hídrica, condições orográficas favoráveis, etc.), onde, simultaneamente, se 

verificam limitações estruturais e infra-estruturais que condicionam seriamente a rentabilidade e 

competitividade da actividade agrícola e que igualmente originam impactes negativos sobre o património 

ecológico e ambiental local. 

 

Quadro 2-1– Resumo dos principais estrangulamentos e potencialidades que caracterizam a área em 

estudo 

Estrangulamentos Potencialidades 

• a estrutura predial é desadequada, existindo grande 
dispersão da área das explorações e configuração 
desadequada das parcelas; 

• a rede de caminhos agrícolas encontra-se em mau 
estado e pouco adaptada às necessidades actuais; 

• não existe uma rede de drenagem eficiente na área 
agrícola nem uma rede interceptora dos 
escoamentos provenientes da Charneca; 

• toda a água de rega provêm de furos, o que tem 
afectado o nível e a qualidade dos aquíferos 
subterrâneos. Actualmente os furos têm entre 18-20 
m de profundidade, com tendência para aumentar. O 
método de rega mais utilizado é a rega por 
gravidade, um método muito pouco eficiente em 
termos de eficiência da utilização da água; 

• as estruturas de protecção contra a força das águas 
das cheias e deposição e/ou arrastamento de 
material grosseiro encontram-se em mau estado de 
conservação. 

• é uma das zonas do país mais ricas em termos de 
potencialidade agrícola, possuindo solos com boa 
capacidade produtiva, elevada disponibilidade de 
água e condições climatéricas favoráveis a uma 
vasta variedade de culturas; 

• os agricultores são dinâmicos e possuem visão 
empresarial da actividade agrícola, optando a 
grande maioria pela exploração de culturas de 
regadio; 

• existem estruturas de recepção e comercialização 
da produção bem organizadas e eficientes, que 
simultaneamente apoiam  e prestam formação 
técnica aos agricultores; 

• existe um grande espírito associativo e de 
cooperação entre os agricultores, manifestado pela 
existência de um largo conjunto de estruturas 
associativas com uma estrutura forte, dinâmica, com 
uma elevada capacidade de intervenção e bem 
implantadas na região. 

 

Assim, a implementação do ordenamento fundiário nesta zona do Vale do Tejo, tratando-se de uma das 

melhores regiões agrícolas do País, e a simultânea reabilitação das redes de infra-estruturas (caminhos, 

enxugo e drenagem, remodelação da rede de furos de captação de água de rega) e a reorganização da 
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estrutura predial, pretende criar sinergias importantes que terão como principais reflexos um melhor 

aproveitamento dos recursos endógenos e uma considerável economia de meios, razões que justificam a 

realização deste Projecto. Para alem disso, o reforço e a revitalização da Maracha do Tejo possui também 

um papel muito importante em termos sócio-económicos com a minimização dos efeitos causados pelas 

cheias decorrentes dos rombos na Maracha, como também ao nível da própria dinâmica do rio Tejo e sua 

estrutura animal e vegetal que dele dependem. 

 

Existe ainda a necessidade de reconhecer os recursos hídricos como um bem essencial como é, se bem que 

cada vez mais escasso, e do qual a agricultura depende fortemente. Os sistemas culturais actualmente 

característicos desta região, bem como os que tendencialmente virão a surgir como resultado da 

indispensável adaptação às exigências dos mercados, estão largamente dependentes da utilização da água 

para rega. Assim, a actividade agrícola deve ser devidamente planeada e executada por forma a cumprir com 

as exigências de poupança e preservação dos recursos, já que se trata de um sector de actividade no qual 

os riscos de ocorrerem desperdícios e/ou deterioração das fontes de abastecimento são elevados. A situação 

actual da actividade agrícola na área estudada contraria precisamente estes princípios devido a uma 

generalizada desadequação da estrutura das explorações e, igualmente, das infra-estruturas que apoiam 

esta actividade. 

 

A redução ou eliminação destas limitações depende directamente da implementação de uma acção 

concertada e integrada composta por um conjunto de intervenções – remodelação predial, reabilitação das 

redes de infra-estruturas (incluindo a rede de furos) – que apenas se conseguirá efectuar com a 

concretização do presente Projecto. Desta forma, a AGROTEJO - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo 

pretende, com o presente projecto, atingir os seguintes objectivos: 

 

• redimensionamento físico e económico das explorações agrícolas, por forma a permitir uma 

diminuição dos custos de produção e a melhoria do rendimento líquido dos agricultores; 

• criação de condições que possibilitem a introdução de culturas mais rentáveis e competitivas, que 

compensem a perda de liquidez a que estão sujeitas as culturas tradicionais (principalmente o 

milho); 

• adopção em larga escala de métodos de rega compatíveis com a preservação da qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos subterrâneos e que sejam, simultaneamente, economicamente 

mais eficientes; 

• melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região por influência dos melhoramentos 

fundiários que irão criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento da actividade agrícola 

em articulação harmoniosa com a preservação destes valores patrimoniais; 

• promover a atractividade económica da actividade agrícola com a finalidade de fixar as camadas 

mais jovens da população neste sector e, desta forma, contribuir determinantemente para travar o 

actual processo de desertificação que afecta o meio rural. 
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Reforçando estes aspectos que pesam a favor da realização deste Projecto, há ainda a considerar o grande 

interesse, motivação e empenho de todos os agentes nele envolvidos, destacando-se os principais 

destinatários deste empreendimento – proprietários e agricultores em geral. 

 

2.2  ANTECEDENTES DO PROJECTO  

 

A realização desta operação de emparcelamento teve origem na iniciativa da AGROTEJO – União Agrícola 

do Norte do Vale do Tejo, a qual, profunda conhecedora desta região, dos seus estrangulamentos e 

potencialidades (anteriormente apresentadas no Quadro 2-1), e atenta às vicissitudes que afectam a 

actividade agrícola, desenvolvida num quadro alargado de competitividade a nível dos mercados comunitário 

e mundial, decidiu avançar com este empreendimento em representação dos produtores agrícolas desta 

zona do Vale do Tejo, lançando mão às oportunidades entretanto criadas ao nível dos programas de 

financiamento em vigor específicos para acções desta natureza. 

 

Assim, a AGROTEJO formalizou, em Março de 1995, na vigência do 2º Quadro Comunitário de Apoio (QCA 

II) e no âmbito do Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF)3, Medida 1, Acção 1.5, 

uma candidatura para a realização do Estudo Prévio de Emparcelamento Rural das freguesias de Pinheiro 

Grande e Carregueira, a qual foi aprovada em Outubro do mesmo ano. 

 

A AGROTEJO, enquanto entidade responsável pelo Estudo Prévio, solicitou a colaboração do ex-Instituto de 

Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural (IEADR), actual Direcção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR) que foi responsável pela sua elaboração. 

 

Este estudo foi concluído em Outubro de 1996, seguindo-se um período de apreciação que culminou com a 

sua aprovação por parte de Sua Exª o Sr. Ministro da Agricultura. 

 

A partir daqui, tal como já se referiu anteriormente, a AGROTEJO apresentou uma candidatura, ainda na 

vigência do QCA II, também no âmbito do PAMAF, Medida 1, Acção 1.5, para a elaboração do 

correspondente Projecto de Emparcelamento Rural, a qual foi aprovada; assim, em Abril de 1997, a ex-

Direcção Geral de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (DGHERA), actual DGADR, autorizou a referida 

elaboração do projecto que agora se sujeita à avaliação do impacte ambiental. Na sequência destes 

acontecimentos, a elaboração do Projecto de Emparcelamento Rural de Pinheiro Grande e Carregueira teve 

início em Janeiro de 1998. 

                                                            
3 Portaria nº 809-A/94, de 12 de Setembro 
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Como resultado do trabalho desenvolvido durante a fase de projecto que decorreu de 1998 a 2002 foram 

definidas uma série de intervenções, necessárias à resolução dos constrangimentos estruturais que afectam 

a eficiência das explorações agrícolas locais (Quadro 2-2).  

 

Quadro 2-2– Componentes de Intervenção e Respectivas Acções Definidas pelo POF de Pinheiro Grande e 

Carregueira 

Componentes de intervenção Acções 

Reorganização Predial Reorganização da estrutura predial – traçado dos novos lotes 

Remodelação da rede de caminhos agrícolas 

Remodelação da rede de enxugo e drenagem  Infra-estruturas 

Construção de dique descarregador de cheias 

Sistematização de terrenos 
Melhoramentos Fundiários e 
Requalificação Paisagística 

Revitalização da vegetação ripícola da Maracha do Tejo 

 

 

Simultaneamente foi aprovada outra candidatura, do ex-IHERA (actual DGADR - Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural) para a elaboração do Regadio Colectivo de Pinheiro Grande e 

Carregueira. Neste Regadio Colectivo previa-se a distribuição de água de rega sob pressão a todas as 

parcelas e a utilização da água do rio Tejo em substituição da água dos aquíferos subterrâneos (usada 

actualmente). Era constituído por duas componentes principais: 

 

• O Projecto da Estação Elevatória, Adução e Filtragem; 

• O Projecto da Rede de Rega.  

 

Estes dois empreendimentos, cuja implementação se pretendia em conjunto, visavam dotar a zona agrícola 

abrangida de infra-estruturas que permitiriam a reconversão das explorações agrícolas em unidades de 

produção modernas, versáteis, competitivas e menos agressoras do meio ambiente. 

 

Posteriormente, após a elaboração dos projectos de execução das intervenções e do decorrer do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a AGROTEJO foi confrontada com a previsível 

impossibilidade de execução das obras inicialmente previstas, devido a constrangimentos de ordem 

ambiental e de ordem financeira. 
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Em resposta a este contratempo surge, da parte da AGROTEJO a proposta de uma nova estratégia de 

actuação, que alterando alguns dos pressupostos iniciais, contempla somente a implantação da 

reorganização predial e algumas obras conexas, deixando para o futuro, quer o regadio colectivo, quer o 

descarregador de cheias. Esta estratégia, ao mesmo tempo que permite uma solução global mais viável do 

ponto de vista económico e ambiental, alcança igualmente os principais objectivos do Projecto de 

Ordenamento Fundiário. 

 

No entanto, a não execução do Regadio Colectivo obrigou à previsão de outras intervenções que garantam a 

manutenção do fornecimento de água e energia eléctrica às explorações da forma como é feito actualmente 

– através de captações individuais de água subterrânea associadas a instalações eléctricas ligadas à rede de 

baixa tensão.  

 

No quadro seguinte estão listadas as intervenções previstas para o Projecto de Ordenamento Fundiário no 

âmbito da nova estratégia de actuação.  

 

Quadro 2-3– Componentes de Intervenção e Respectivas Acções do POF de Pinheiro Grande e Carregueira 

após Remodelação dos Pressupostos 

Componentes de intervenção Acções 

Reorganização Predial Reorganização da estrutura predial – traçado dos novos lotes 

Remodelação da rede de caminhos agrícolas 
Infra-estruturas 

Remodelação da rede de enxugo e drenagem  

Remodelação da rede de captações de água subterrânea de água para rega 

Remodelação das rede de baixa e média tensão  
Melhoramentos Fundiários e 
Requalificação Paisagística 

Revitalização da vegetação ripícola da Maracha do Tejo 

 

Assim, em 2005 a AGROTEJO apresentou nova candidatura, no âmbito da Sub-Acção 5.3 do Agris, no 

sentido de dar seguimento à proposta de remodelação das intervenções a implementar pelo Projecto de 

Ordenamento Fundiário. 

  

Tal candidatura mereceu parecer favorável, condicionado à elaboração e aprovação de um estudo que 

incidisse sobre o: 
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• Estudo da capacidade de recarga dos aquíferos  

• Estudo da qualidade da água subterrânea. 

 

No seguimento desse parecer e tendo por base os termos de referência elaborados pelo ex-IDHRa (actual 

DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural) a AGROTEJO promoveu e sujeitou a 

parecer o “Estudo sobre a incidência da rega com recurso a águas subterrâneas sobre os sistemas 

aquíferos”.  

 

Após a emissão do parecer favorável da DGADR, a AGROTEJO promoveu a elaboração dos projectos de 

execução adicionais necessários à implementação do Projecto de Ordenamento Fundiário de Pinheiro 

Grande e Carregueira no âmbito da nova estratégia de actuação. 

 

2.3  CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

No sentido de dar cumprimento ao conteúdo do EIA definido na alínea II - b) do ponto 3, Anexo II, Portaria nº 

330/2001, de 2 de Abril, apresentam-se seguidamente os principais instrumentos de gestão territorial que 

abarcam o Projecto em análise. 

 

Este Projecto encontra-se abrangido pelos seguintes instrumentos de gestão territorial: 

 

• Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca; 

• Plano de Desenvolvimento Agrícola Regional da Chamusca (PDAR); 

• Plano de Estruturação Agrária do concelho da Chamusca (PEA); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). 

 

Apesar do Projecto se inserir em zona de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e de Reserva Ecológica Nacional 

(REN), ele encontra-se de acordo com as linhas orientadoras definidas no que se refere ao nível de 

ocupação do território por parte do Projecto de Ordenamento Fundiário. 

 

A questão da RAN e REN serão oportunamente abordadas no capítulo respectivo, mas acresce desde já 

afirmar que as acções previstas pelo presente projecto irão afectar temporariamente estes sistemas, uma vez 

que esta situação irá ocorrer apenas durante a fase de construção. Para alem disso, o próprio projecto visa a 

promoção sustentável da agricultura local/regional, pelo que a sua execução irá permitir a continuação dos 

actuais usos do solo, tanto em termos agrícolas como ecológico, visando apenas a sua melhoria social, 

ambiental e tecnológica. 
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No que se refere aos restantes Planos, o Projecto inserido dentro do expectável para o desenvolvimento 

agrário tanto regional como concelhio, estando ainda formulado segundo as orientações do Plano Regional 

de Ordenamento. 

 

Para alem disso, também se encontra de acordo com o Plano de Bacia em especial nas acções que se 

referem à melhoria da maracha do Tejo, com a revitalização deste local.  
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

3.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1.1 Principais Processos Tecnológicos Envolvidos numa Operação de Emparcelamento 
Rural 

 

Atendendo ao carácter particular e às especificidades envolvidas nas operações de emparcelamento rural, e 

tendo como objectivo facilitar a compreensão de todos os aspectos relacionados com a descrição de 

projecto, introduzem-se nesta secção do EIA algumas considerações genéricas sobre a metodologia e 

procedimentos envolvidos nas operações de emparcelamento, resultantes do quadro legal em vigor nesta 

matéria, bem como do enquadramento normativo definido pela actual DGADR (ex-DGHERA, ex-IDRHa). 

Pretende-se igualmente cumprir as determinações expressas na alínea a) do ponto III, Anexo II, da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril, relativas às normas técnicas para a estrutura do EIA, na qual se refere a 

inclusão, na descrição do projecto, “[…] dos principais processos tecnológicos envolvidos e, quando 

relevante, dos mecanismos prévios de geração e eliminação de alternativas […]”. 
 

O regime jurídico vigente em matéria de emparcelamento é composto pelo Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de 

Outubro  – diploma legal que estabelece os principais conceitos e os princípios gerais de procedimento nas 

operações de emparcelamento – e pelo Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março – que estabelece com maior 

detalhe as regras e as responsabilidades para a realização destas operações. Complementarmente, foram 

estabelecidas normas para a realização dos diversos trabalhos a desenvolver ao longo de todo o processo, 

desde a fase de Estudo Prévio até à elaboração dos Projectos de Execução, especialmente no que respeita 

à elaboração dos respectivos relatórios, por alguns dos organismos predecessores da DGADR (Normas para 

a elaboração dos Estudos Prévios e do respectivo relatório, Normas para a elaboração dos Projectos de 

Execução e dos respectivos relatórios, Normas para a Elaboração de Projectos de Emparcelamento Integral 

da Iniciativa das Autarquias ou dos Particulares). 

 

O emparcelamento rural surge como o instrumento de desenvolvimento dos espaços rurais capaz de 

combater ou minimizar uma parte significativa dos estrangulamentos que os afectam dos quais se destacam 

o desordenamento da estrutura fundiária, predominando explorações insuficientemente dimensionadas e 

excessivamente fragmentadas, e uma elevada proporção da população activa agrícola apresentando um 

nível etário muito avançado e um baixo grau de instrução. Assim, a principal finalidade do emparcelamento 

consiste no “[…] aumento da área dos prédios e das explorações agrícolas dentro de limites a estabelecer, 

articulando-se com a promoção do aproveitamento racional dos recursos naturais, a salvaguarda da sua 
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capacidade de renovação e a manutenção da estabilidade ecológca. […]” (Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de 

Outubro). 

 

Conforme se encontra consignado na legislação, devem realizar-se operações de emparcelamento “[…] nas 

regiões onde a fragmentação e a dispersão da propriedade rústica e da empresa agrícola determinam 

inconvenientes de carácter económico-social […]”, destinando-se “[…] a melhorar as condições técnicas e 

económicas da exploração agrícola. […]”. No âmbito do emparcelamento considera-se ainda “[…] a 

realização de melhoramentos fundiários e rurais de carácter colectivo que sejam indispensáveis à 

remodelação predial ou que, realizados simultaneamente com esta, contribuam para a valorização 

económica da respectiva zona ou para a promoção das populações rurais. […] Poderão também realizar-se 

operações de emparcelamento com o objectivo de assegurar a conservação da natureza e o correcto 

ordenamento do território. […]”. 
 

Conforme estipulado no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, a iniciativa das operações de 

emparcelamento pode ser dos particulares interessados, das autarquias locais ou do Estado, podendo 

assumir diversas formas (artigo 3º) - emparcelamento integral, emparcelamento simples, etc.. Tratando-se de 

uma operação de emparcelamento da iniciativa das autarquias ou dos particulares, a sua realização deverá 

obedecer ao regime estipulado no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março. 

 

No caso em apreço neste EIA, trata-se de uma operação de emparcelamento da iniciativa de particulares, 

mais concretamente da AGROTEJO, enquadrando-se na figura do emparcelamento integral. 

 

Normalmente, uma operação de emparcelamento compreende três etapas sequenciais distintas, tal como se 

encontra esquematizado na Figura seguinte. 

 

ESTUDO PRÉVIO

ELABORAÇÃO DO PROJECTO

EXECUÇÃO DO PROJECTO

OPERAÇÃO
DE

EMPARCELAMENTO INTEGRAL

ESTUDO PRÉVIO

ELABORAÇÃO DO PROJECTO

EXECUÇÃO DO PROJECTO

OPERAÇÃO
DE

EMPARCELAMENTO INTEGRAL

 
Figura 3-1 – Etapas fundamentais de uma Operação de Emparcelamento Rural 
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3.1.2 Estudo Prévio 

 

O Estudo Prévio (figura seguinte), enquanto etapa inicial de um processo desta natureza (artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março), tem por objectivo “[…] caracterizar e estudar a zona envolvida por 

forma a serem identificados os principais problemas e a serem apontados os objectivos e resultados que se 

pretendem atingir no âmbito do projecto de emparcelamento. […]” (DGHEA, 1991). 

 

 
 

Figura 3-2 – Estrutura geral dos Estudos Prévios de Emparcelamento Rural 
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Nesta fase, inclui-se ainda (DGHEA, 1991): 

 

- a concepção geral do projecto, incluindo a identificação das expectativas dos principais interessados 

no projecto - proprietários, agricultores, autarquias e instituições públicas-chave -, bem como do tipo 

de colaboração que cada um deverá prestar; 

- a programação temporal global do projecto, desde o início da sua elaboração na etapa seguinte, até 

à sua implementação final na fase de execução; 

- a estimativa orçamental das verbas a investir, tanto para a elaboração como para a execução do 

projecto; 

- a análise de viabilidade técnico-económica sobre a realização do projecto, que dará uma base de 

fundamentação à aprovação sobre o prosseguimento (ou não) do processo para as etapas 

seguintes. 

 

Tentado harmonizar a terminologia empregue no âmbito do emparcelamento rural e da AIA, pode considerar-

se que um Estudo Prévio de Emparcelamento Rural engloba as fases de Estudo Prévio e anteprojecto 

identificadas na legislação ambiental pois, para além do esboço geral das infra-estruturas e melhoramentos 

fundiários e rurais a ter em conta na etapa seguinte de elaboração do projecto, incluindo a apresentação de 

traçados e zonamentos, este estudo normalmente apresenta já alguns detalhes de concepção e 

dimensionamento de soluções técnicas para as referidas infra-estruturas e melhoramentos que são 

indispensáveis para a estimativa orçamental de execução e que habitualmente servem de base para o 

desenvolvimento dos projectos de execução na etapa seguinte. 

 

3.1.3 Elaboração do Projecto 

 

A etapa de elaboração do projecto de emparcelamento rural, no caso de se tratar da iniciativa de particulares 

ou das autarquias, depende da autorização da DGADR, tendo como fundamento base a aprovação do 

respectivo Estudo Prévio. 

 

Além disso, seguindo a harmonização de terminologia que acabou de se referir, a etapa de Elaboração do 

Projecto de Emparcelamento Rural coincide com a fase de Projecto de Execução definida na legislação 

inerente ao procedimento de AIA. 

 

Antes de prosseguir na explicação metodológica relativa a esta etapa, importa realçar o carácter altamente 

participado que têm estes processos, em particular durante a elaboração de projecto, para a qual se prevê a 
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participação activa de todos os indivíduos interessados (proprietários, agricultores e, também, população em 

geral) durante diversas fases do processo, tanto para o simples fornecimento de informação como para a 

definição das soluções técnicas a seguir na concepção dos melhoramentos a introduzir e, ainda, na 

aprovação da versão final do projecto. Esta participação decorre sob diversas formas: através da integração 

de representantes eleitos dos proprietários e dos agricultores-rendeiros em órgãos de decisão previstos na 

legislação, constituídos expressamente para efeitos do projecto e com competências perfeitamente 

determinadas, através de auscultação individualizada ou, ainda, através de consulta generalizada em 

períodos determinados de exposição pública de elementos à apreciação e reclamação dos interessados (em 

particular, a aprovação final do projecto). Este aspecto da participação do público será explanado com maior 

detalhe em diversos pontos deste subcapítulo. 

 

A elaboração do projecto (Figura 3-3) inicia-se pela realização de um conjunto de actividades, à qual se 

atribui a designação de Fixação das Bases do Projecto, antes de entrar nas actividades inerentes à 

realização dos projectos de execução propriamente ditos. Desta forma, a fixação das bases compreende as 

seguintes actividades: 

 

a) Organização dos trabalhos - consiste num conjunto de tarefas preliminares (recolha de informação 

do Estudo Prévio, afixação de editais, contactos com entidades, angariação de meios logísticos, 

etc.) que visam criar as condições necessárias para a normal prossecução dos trabalhos. Destas 

tarefas destaca-se a preparação dos elementos cartográficos que irão apoiar o trabalho a 

desenvolver, nomeadamente o cadastro geométrico da propriedade rústica e ortofotomapas (escala 

1/2 000), o qual, caso não esteja disponível, deverá ser produzido nesta fase; 

b) Informação e sensibilização - conforme já se referiu, um processo de emparcelamento conta com 

um intenso e permanente contacto com todos os interessados (proprietários, agricultores, entidades 

com influência na zona, etc.), pelo que, logo desde o início da elaboração do presente projecto, se 

deve promover uma ampla divulgação do trabalho a realizar, em particular através da convocação 

de reuniões de informação e sensibilização com todos os interessados envolvidos; 

c) Constituição dos órgãos de emparcelamento - o Capítulo III do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março, define quais são estes órgãos - Comissão de Trabalho (CT) e Comissão de Apreciação (CA) 

- e estabelece a sua composição, as suas competências e as regras para o seu funcionamento. Da 

constituição destes órgãos fazem parte representantes dos proprietários dos terrenos abrangidos, 

bem como dos agricultores-rendeiros, justificando-se a sua escolha logo no início mediante eleição 

entre todos os proprietários e agricultores-rendeiros envolvidos. De acordo com as suas 

competências legais, a CT tem um papel mais operativo no projecto, participando em diversos 

trabalhos necessários à preparação e execução do projecto (delimitação do perímetro, classificação 

de terrenos e benfeitorias, definição dos melhoramentos de carácter colectivo, etc.), enquanto que a 

CA tem uma actuação mais deliberatória e reguladora (deliberação sobre reclamações, dar parecer 

ou emitir recomendações sobre diversas questões colocadas no decorrer do projecto); 
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d) Definição e delimitação do perímetro - efectuada nos moldes definidos pelo artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 103/90, de 22 de Março, tendo como base de partida a delimitação apresentada no Estudo 

Prévio; constitui uma das atribuições da CT (alínea a), n.º 1, artigo 31º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 

22 de Março); 

e) Classificação e avaliação de terrenos e benfeitorias - tratando-se de mais uma das atribuições 

da CT (alínea b), n.º 1, artigo 31º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março), deve ser realizada de 

acordo com os parâmetros definidos no artigo 8º, do referido diploma. Trata-se de uma das 

actividades centrais deste tipo de processos pois é nesta classificação e avaliação que assentam as 

relações de troca entre as situações fundiárias actual e futura consideradas para efeitos da 

concentração e reordenamento prediais. Basicamente, classifica-se e avalia-se o património 

fundiário de cada um dos interessados envolvidos no processo (terrenos + benfeitorias), 

constituindo este o valor base para a atribuição dos novos lotes (de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro). Esta actividade tem 

também uma importância determinante para a constituição da reserva de terras, como se referirá 

mais adiante; 

f) Determinação da situação jurídica dos prédios - esta é outra das etapas fundamentais do 

projecto, em particular desta etapa de fixação das bases. Tal como define o artigo 7º do Decreto-Lei 

n.º 103/90, de 22 de Março, consiste na “[…] definição dos direitos, ónus e encargos […]” que 

impendem sobre os prédios, “[…] bem como na identificação dos respectivos titulares. […]”, 
através da consulta dos títulos existentes, bem como das matrizes e do registo predial, e também 

solicitando informação directa pelos titulares ou seus representantes legais. É facilmente perceptível 

a importância desta actividade pois, do rigor que se conseguir atingir, depende a qualidade e 

precisão do resultado final do projecto ao nível da definição da nova estrutura predial. Realça-se a 

importância que tem nesta tarefa a participação directa dos interessados, reforçando os comentários 

anteriormente apresentados sobre este aspecto. Deve ser privilegiada a recolha de informação junto 

dos proprietários e agricultores-rendeiros, apelando e motivando a sua participação directa para 

consulta dos respectivos títulos de propriedade e demais documentação relevante para o processo, 

complementando-se esta consulta com recolha de informação disponível na Repartição de Finanças 

e Conservatória do Registo Predial. Na sequência disto, deverá ser constituído um processo para 

cada um dos beneficiários envolvidos no qual se congregará toda a documentação reunida (cópias 

de registos, cadernetas prediais, escrituras, etc.); 

g) Elaboração de estudos de base (por ex. solos, hidrologia, cadastro de culturas permanentes, 

levantamentos topográficos, etc.) - poderá surgir nesta fase a necessidade de efectuarem alguns 

estudos de base que se revelem importantes para apoiar a tomada de decisão e/ou a realização dos 

projectos de execução de infra-estruturas e melhoramentos (caminhos, enxugo e drenagem, rega, 

etc.). Estes estudos dever-se-ão adaptar às características do projecto (considerando as 
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componentes de actuação que integra) e da área abrangida, e serão sempre indispensáveis caso se 

considere insuficiente a informação de base disponível para a realização daqueles projectos; 

h) Constituição da reserva de terras - esta actividade faz parte das atribuições do IDRHa (actual 

DGADR) no âmbito destes projectos, cujas finalidades se encontram descritas no artigo 10º do 

Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro. Destaca-se a incorporação destes terrenos nos prédios 

resultantes de operações de emparcelamento, promovendo, desta forma, o aumento da área média 

dos prédios e, simultaneamente, a diminuição do n.º médio de prédios. A reserva de terras constitui-

se, basicamente, por intermédio da aquisição de terrenos pelo DGADR aos proprietários que 

manifestem intenção de venda; para isso, esta entidade aprovará uma tabela de preços, definida 

com a colaboração da CT (alínea f), artigo 31º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março) e que tem 

por base a classificação e avaliação de terrenos referida em e) e os preços médios praticados na 

região em causa. O regime de transmissão e exploração transitória dos terrenos da reserva de 

terras encontra-se definido no Capítulo IV do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março; 

i) Anteprojecto de infra-estruturas e melhoramentos - conforme se encontra estabelecido no artigo 

10º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, “[…] Os melhoramentos fundiários que pela sua 

natureza determinem a compartimentação do perímetro e condicionem o novo loteamento devem 

estar definidos quando se iniciar o período de reclamação para fixação das bases do projecto. […]”. 
Como tal, tendo como base as propostas de intervenção apresentadas no Estudo Prévio, serão 

delineadas as linhas-mestras de actuação do projecto a este nível (sob a forma de Anteprojecto) 

que, por sua vez, serão colocadas à apreciação e aprovação de todos os interessados na actividade 

seguinte e que, depois de aprovadas, deverão constituir o ponto de partida para a realização dos 

respectivos projectos de execução. Esta actividade articula-se, mais uma vez, com as competências 

atribuídas à CT, a qual deverá participar no delineamento do plano das novas redes de infra-

estruturas e dos melhoramentos fundiários de carácter colectivo (alínea c) do n.º 1, artigo 31º, 

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março); 

j) Primeiro período de exposição e reclamação - esta actividade marca a conclusão formal da 

fixação das bases do projecto (antecedendo a sua oficialização mediante publicação de uma 

portaria ministerial específica para o efeito), consistindo na apresentação para apreciação e 

reclamação, por parte dos interessados, de todos os elementos de projecto recolhidos ou 

preparados até este momento, de acordo com o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março. Esta actividade assume os contornos de uma exposição pública, envolvendo a divulgação da 

sua realização através da publicação e afixação de editais, bem como através do envio de 

notificações e citações individuais dirigidas aos proprietários ou titulares de direitos sobre os 

terrenos a emparcelar, dando-lhes a possibilidade de emitirem a sua opinião sobre os elementos 

expostos à apreciação mediante a apresentação de reclamações dirigidas à CA (Capítulos V e VI do 

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março). Uma vez analisadas as reclamações e feitas as correcções 

respectivas resultantes das decisões da CA, será então publicada a portaria do Ministério da 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas que declara a fixação das bases do projecto. 
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Figura 3-3 – Estrutura geral da Elaboração de Projectos de Emparcelamento Rural 
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Uma vez fixadas as bases do projecto, inicia-se a segunda fase do projecto que compreende os trabalhos de 

realização dos Projectos de Execução propriamente ditos, culminando com um novo período de exposição; 

na sequência deste, o projecto terminará com a aprovação do projecto por parte dos interessados. Numa 

explanação mais detalhada, esta fase da elaboração do projecto - que se designa genericamente por traçado 

dos novos lotes - contempla as seguintes actividades: 

 

a) Projectos de execução de infra-estruturas e melhoramentos - depois de definido e aprovado o 

plano de actuação relativo à implementação do projecto, e antes da sujeição dos elementos de 

projecto à apreciação dos interessados (num segundo período de exposição e reclamação), são 

realizados os projectos de execução das infra-estruturas e dos melhoramentos fundiários e rurais 

correspondentes às componentes de actuação que vierem a integrar o Projecto de Emparcelamento 

Rural. Estes projectos de execução resultam do desenvolvimento e aprofundamento dos 

anteprojectos aprovados durante a fixação das bases, e constituirão as peças fundamentais para o 

lançamento das obras na etapa seguinte do projecto; 

b) Delimitação precisa das massas de repartição - o conceito “massas de repartição” consistem em 

áreas úteis de terreno disponíveis para a distribuição dos novos lotes no processo de redefinição da 

estrutura predial; isto significa que as massas de repartição são constituídas pelas áreas do 

perímetro delimitadas pelos elementos de diversa natureza (caminhos, linhas de água, zonamentos 

de carácter particular, etc.) que determinam a sua compartimentação e, como tal, condicionam o 

novo loteamento. Genericamente, as massas de repartição coincidem com as áreas de terreno 

delimitadas pela rede de infra-estruturas previstas. Torna-se perceptível que, só após a fixação das 

bases e a aprovação dos melhoramentos fundiários de carácter colectivo (traçados e concepção 

geral) e depois de definidas as faixas de terreno necessárias para a implantação das infra-estruturas 

se pode definir com rigor a delimitação das massas de repartição que servirão de base ao traçado 

dos novos lotes. Introduz-se também neste ponto um conceito fundamental nos projectos de 

emparcelamento e que resulta deste processo de delimitação precisa das massas: é o designado 

coeficiente de implantação de melhoramentos (CIM) (igualmente designado como coeficiente de 

redução - CR). Este coeficiente resulta da aplicação do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 

de Outubro, em particular das determinações emanadas no seu ponto n.º 4, onde se pode ler “[…] 
A diferença de valor entre os terrenos que vierem a ser utilizados para melhoramentos fundiários de 

carácter colectivo e aqueles que forem desafectados de tal utilização será deduzida ou acrescida, 

proporcionalmente, a todos os beneficiários do emparcelamento. […]”. Isto significa que o CIM 

corresponde ao valor percentual a deduzir ou acrescentar ao valor dos terrenos de cada beneficiário 

do emparcelamento para efeitos do traçado dos novos lotes, dependente, respectivamente, da 

ampliação ou redução da área de terrenos a abranger pelas infra-estruturas e/ou outros 

melhoramento de carácter colectivo que resultarão da implementação do projecto; 

c) Projecto dos novos lotes - uma vez estabelecidos os limites das massas de repartição, pode 

efectuar-se o traçado dos novos prédios, aplicando os critérios apresentados no artigo 12º do 
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Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março. Para tal, deverão seguir-se as pretensões expressas pelos 

beneficiários nas actividades precedentes, em particular durante o primeiro período de exposição e 

reclamação, no qual se procede a este levantamento; em concreto, regista-se a informação relativa 

à localização desejada para o(s) seu(s) novo(s) prédio(s) e a todos os outros aspectos que puderem 

ser relevantes para o novo loteamento (divisão de compropriedades, atribuição de prédios contíguos 

para exploração conjunta, etc.). É, também, nesta altura que se concretiza a distribuição da reserva 

de terras através da incorporação destes terrenos nos prédios dos proprietários que entretanto se 

tenham candidatado à respectiva aquisição; 

d) Segundo período de exposição e reclamação - o artigo 13º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março, estabelece um novo período de exposição e reclamação correspondente à reclamação do 

projecto depois de terminada a sua elaboração. Durante este período, são submetidos à apreciação 

dos interessados, mediante exposição de todos os elementos do projecto (plano do novo 

loteamento, equivalência de valor entre os novos prédios e os anteriores, etc.), abrindo-se nova 

oportunidade para a apresentação de reclamações e recursos (Capítulo V, Decreto-Lei n.º 103/90, 

de 22 de Março); 

e) Aprovação do projecto pelos interessados (artigo 14º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março) - 

esta actividade marca a conclusão da elaboração do projecto, considerando-se aprovado no caso 

de obter “[…] a aceitação da maioria dos proprietários, arrendatários e titulares de direitos reais 

menores abrangidos ou aceitação de proprietários que, em conjunto, detenham mais de metade da 

área a emparcelar. […]”. Para isso, depois de decididas as reclamações e efectuadas as 

correcções a que houver lugar, é publicado um edital que dá conhecimento público das rectificações 

do projecto, cuja data de publicação determina um período final de 15 dias durante o qual os 

referidos beneficiários podem expressar a sua reprovação em relação ao projecto. Caso o projecto 

não seja aprovado, o artigo 15º prevê a possibilidade de efectuar modificações e de o submeter 

novamente à apreciação dos interessados. 

 

Finda esta etapa do processo de emparcelamento o projecto será submetido à apreciação da DGADR para 

emissão de parecer, o qual servirá de base para a aprovação do Governo e respectiva autorização para 

avançar para a etapa seguinte de Execução do Projecto. 
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3.1.4 Execução do Projecto 
 

Empregando terminologia própria do processo de AIA, a etapa de Execução do Projecto de Emparcelamento 

Rural corresponde à fase de construção (Figura 3-4). 
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Figura 3-4 – Estrutura geral da Execução de Projectos de Emparcelamento Rural 
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Esta etapa compreende as obras e demais trabalhos que conduzirão à concretização do projecto, 

nomeadamente: 

 

a) Construção de obras e melhoramentos - corresponde a todas as actividades de construção de 

infra-estruturas e realização de melhoramentos fundiários, incluindo, sempre que tal se justifique, a 

realização dos processos de concurso para a adjudicação das obras. Esta actividade pressupõe 

igualmente o desenvolvimento de actividades de acompanhamento e fiscalização das obras para 

garantir o cumprimento das determinações expressas nos projectos de execução; 

b) Demarcação dos novos lotes - esta actividade consiste na concretização do projecto de novos 

lotes resultante da etapa de elaboração do projecto, através da implantação no terreno dos marcos 

de demarcação dos novos prédios; 

c) Titulação dos novos prédios - de acordo com o artigo 18º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março, uma vez concluída a execução do projecto, a DGADR deverá lavrar os documentos oficiais - 

autos - em relação a cada proprietário, que atestam a titularidade dos novos prédios, mencionando 

os bens que pertenciam a cada um, os que em substituição destes lhes ficam a pertencer e, ainda, 

os direitos, ónus e encargos que incidiam sobre os primeiros e são transferidos para os segundos. 

Estes documentos constituem prova bastante dos actos ou factos que deles constem, 

designadamente para efeitos de registo da aquisição dos prédios resultantes da remodelação 

predial a favor dos proprietários e para inscrição dos novos prédios nas respectivas matrizes em 

substituição das inscrições que caduquem. 

 

Uma vez concluída a obra, há lugar à criação de um sistema que garanta a gestão e conservação das obras 

pois, conforme expresso no n.º 1 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, “[…] A 

exploração e conservação das obras conexas do emparcelamento ficam a cargo dos beneficiários 

respectivos, sem prejuízo das atribuições conferidas por lei às autarquias locais e outros organismos 

públicos. […]”. Assim, segundo o n.º 2 do mesmo artigo, após a aprovação do projecto de emparcelamento, 

a DGADR terá a responsabilidade de promover a constituição de uma associação ou junta de agricultores 

que, em representação de todos os beneficiários, deverá assegurar a exploração e conservação das obras, 

salvo se estes deliberarem integrar-se numa associação de beneficiários já existente. 
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3.2  ALTERNATIVAS EXISTENTES 

 

O presente projecto não apresenta quaisquer alternativas, de acordo com as suas características, cuja 

fundamentação se apresenta seguidamente. 

 

O Projecto e todo o seu desenvolvimento técnico envolve a participação de vários organismos e entidades 

interessadas, pelo que é um processo dinâmico que permite os ajustes consoante as várias necessidades. 

Assim, todo este processo é suportado por um quadro legal definido e validado pelo actual DGADR enquanto 

principal organismo público responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste tipo de 

projectos. 

 

Para este caso específico não houve excepção, uma vez que o DGADR participou na realização do Estudo 

Prévio que antecedeu o presente Projecto, com o acompanhamento e fiscalização constantemente ao longo 

de todo o período de elaboração do projecto, garantindo o cumprimento dos procedimentos legais 

estabelecidos e validando os resultados obtidos. 

 

Numa operação de emparcelamento rural, as soluções técnicas de planeamento e concepção (traçados, 

dimensionamento, características técnicas, etc.) encontradas para as diversas componentes de projecto 

(rede de caminhos, rede de enxugo e drenagem, reestruturação predial, etc.), bem como os modelos de 

actuação propostos, para o perímetro em geral ou para algumas sub-zonas em particular, vão sendo 

aprimoradas, aprofundadas e detalhadas desde a elaboração do Estudo Prévio até à realização dos 

projectos de execução. 

 

Conforme se explicou anteriormente, a transição da etapa de Estudo Prévio para a etapa seguinte de 

Elaboração do Projecto faz-se, no caso dos projectos por iniciativa de particulares, mediante o parecer 

técnico e aprovação do DGADR. Este parecer é emitido com base no(s) modelo(s) de intervenção 

proposto(s) no estudo e nos respectivos resultados da análise de viabilidade técnico-económica, e a 

aprovação valida, então, o modelo que deverá ser seguido na prossecução do projecto.  

 

Por sua vez, durante a 1ª parte da elaboração do projecto, as componentes que integram o modelo de 

intervenção escolhido, particularmente aquelas que dizem respeito às infra-estruturas, são novamente 

reapreciadas, em especial pelos representantes eleitos dos proprietários e dos agricultores-rendeiros que 

integram a CT e, posteriormente, por todos os interessados durante o 1º período de exposição e reclamação, 

considerando-se aprovado um modelo final com a conclusão da fixação das bases do projecto. É este 

modelo que servirá de base para a realização dos projectos de execução, pelo que as componentes de 

intervenção que integram o projecto nesta fase contemplam uma solução única. Destaca-se o caso particular 
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da componente referente à reorganização predial, cuja solução final resulta não da fixação das bases do 

projecto, mas sim da aprovação obtida no final do 2º período de exposição e reclamação por parte dos 

proprietários envolvidos. 

 

3.3  LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

O Projecto em estudo desenvolve-se na zona norte do distrito de Santarém, numa região que engloba áreas 

pertencentes à sub-região da Lezíria do Tejo, região Alentejo de acordo com a Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS)4. O perímetro de emparcelamento desenvolve-se ao longo de 

1.713ha e abrange áreas representadas nas folhas nºs 330 e 342 da Carta Militar de Portugal. 

 

O projecto engloba áreas do concelho da Chamusca, abrangendo as freguesias de Carregueira e de Pinheiro 

Grande. 

 

A área deste perímetro de emparcelamento insere-se na planície aluvionar do rio Tejo, designada por Lezíria 

do Tejo, que consiste na vasta área agrícola que se prolonga do Arripiado até Vila Franca de Xira, em ambas 

as margens do rio. 

 

A localização do projecto encontra-se ilustrada no Desenho 1, seguidamente apresentada. 

 

                                                            
4 Decreto-Lei n.º 46/98, de 15 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 163/99, de 13 de Maio, n.º 317/99, de 11 de Agosto e 244/2002, de 5 de 

Setembro 
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3.3.1 Concelho e Freguesias 
 

O presente Projecto desenvolve-se no concelho da Chamusca, distrito de Santarém, envolvendo 

especificamente as freguesias de Carregueira e Pinheiro Grande, cuja localização se apresenta na figura 

seguinte. 

 

 
Figura 3-5 – Localização do concelho da Chamusca dentro do distrito de Santarém, e freguesias patentes. 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca) 

 

A freguesia da Carregueira é uma freguesia relativamente jovem, dado que em Outubro de 1985 se 

desanexou da freguesia de Pinheiro Grande, juntamente com o Arripiado. Predomina nesta freguesia a 

pequena propriedade com terrenos férteis e água abundante, tendo-se tornado por isso um ponto de fixação 

no início deste século para muitas famílias essencialmente das zonas de Abrantes, Fátima, Ourém e Sardoal. 

 

Na zona norte da freguesia, permanece a aldeia do Arripiado situada na margem esquerda do Tejo com 

cerca de 400 habitantes5, onde predomina a grande propriedade, ao contrario do que se verifica na restante 

freguesia.  

 

A freguesia de Pinheiro Grande dista da sua sede de cerca de 4km, e possui actualmente 1051 habitantes6 

(2001) numa área geográfica de 37,49 Km². Situa-se a nordeste da Vila de Chamusca, sendo composta pela 

                                                            
5  Segundo informação da Câmara Municipal da Chamusca:  

http://www.cm-chamusca.pt/chamusca/Autarquia/JuntasFreguesia/Junta+Freguesia+Carregueira.htm 
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aldeia de Pinheiro Grande e os seguintes lugares: Areolas, Favacal, Godinhas, Lamaceiras, Vale do Junco, 

Cabeças do Pinheiro, Vale da Vinha e o Convento. 

 

Esta freguesia é composta por duas áreas distintas: Os terrenos de aluvião na margem do Tejo e o planalto 

onde está construído o Miradouro de onde se avistam vários concelhos vizinhos. 

 

Em termos de Projecto, este abrange estas duas freguesias numa extensão de  1713 ha,  contemplando 

1121 prédios e 472 proprietários. A área do projecto é limitada a poente pelo rio Tejo, a Norte pela localidade 

de Arripiado, a Nascente pela E.N. 118 e a sul pela ribeira da Arrezima (Figura 3-6). 

 

Em termos agrários, pertence à Região Agrária do Ribatejo e Oeste, mais concretamente à Zona Agrária da 

Chamusca. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
6  Segundo informação da Câmara Municipal da Chamusca:  

http://www.cm-chamusca.pt/chamusca/Autarquia/JuntasFreguesia/Junta+Freguesia+Pinheiro+Grande.htm 
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Figura 3-6 – Planta Geral de localização com base num extracto da Carta Militar de Portugal. 
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3.3.2 Áreas Sensíveis 
 

De acordo com a análise efectuada no decorrer do Estudo de Impacte Ambiental, a execução do Projecto de 

Ordenamento Fundiário poderá ter afectações pontuais durante a Fase de Construção dada a necessidade 

de proceder a diversas acções para a concretização do Projecto. Estas afectações irão ocorrer em áreas de 

RAN e REN cujas áreas serão as estritamente necessárias como posteriormente se poderá verificar ao longo 

do presente Estudo. 

 

3.3.3 Planos de Ordenamento do Território, Condicionantes, Servidões e Restrições de 
utilidade Pública 

 

Ao nível dos Planos de Ordenamento do Território e tal como já referido anteriormente, o presente Projecto 

encontra-se inserido em áreas pertencentes ao Plano Director Municipal da Chamusca (PDM) e ao Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (em fase final de aprovação), para alem de 

outros planos estratégicos, tanto agrícolas como hídricos. 

 

No que se refere às condicionantes existentes, e tal como já referido anteriormente, o presente Projecto será 

desenvolvido em áreas de Reserva Agrícola Nacional e de Reserva Agrícola Nacional, como será possível 

constatar nas Peças Desenhadas apresentadas no capítulo correspondente a este tema. 

 

De qualquer das formas, pode afirmar-se que o perímetro do presente Projecto exclui as zonas identificadas 

como Perímetro Urbano incluídas na classe de Espaços Urbanos definidos pelo PDM e pelo PEA (este Plano 

especificou que a área do Projecto se encontra inserida na subclasse de Uso Agrícola Diversificado), 

inserindo-se quase na totalidade na classe dos Espaços Agrícolas (abrangidos por RAN) e na classe dos 

Espaços Naturais (correspondente aos terrenos da REN). 

 

No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública, a área do projecto inclui redes viárias, de gás 

e electricidade. Haverá ainda a considerar o Campo de treinos da Brigada Aerotransportada sediada em 

Tancos. 

 

Qualquer um dos Planos será detalhadamente apresentado no capítulo referente ao Ordenamento do 

Território e Condicionantes. 

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   49 

3.3.4 Equipamento e Infra-Estruturas 
 

A área em estudo está equipada por estradas nacionais (EN118) e municipais, linhas eléctricas e redes de 

distribuição de energia (Linhas de Média Tensão e uma Linha de Alta Tensão) e por um gasoduto situado na 

parte norte da área do Projecto. 

 

Todos estes elementos serão alvo de análise detalhada no descritor do Ordenamento do Território e 

Condicionantes. 

 

3.4  IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJECTO 

 

A descrição de cada uma das componentes de intervenção que constituem o projecto em análise irá ser feita 

de acordo com a seguinte sequência: 

 

• INFRA-ESTRUTURAS 

- Rede de caminhos agrícolas; 

- Rede de enxugo e drenagem; 

- Reparação e revitalização da maracha do rio Tejo; 

- Projecto de instalação de estação de bombagem. 

 

• REORGANIZAÇÃO PREDIAL 

- Reorganização da estrutura predial - traçado dos novos lotes. 

 

• MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS  

- Remodelação da rede de furos de captação de água para rega; 

- Reorganização da rede de distribuição de energia eléctrica. 

 

Os diferentes volumes que constituem o Projecto de Ordenamento Fundiário de Pinheiro Grande e 

Carregueira – Projectos de Execução - são apresentados segundo a seguinte organização: 

 

• Volume I – Projecto de Rede Viária 

• Volume II – Projecto de Rede de Drenagem 

• Volume III – Projecto de Remodelação das Redes de Baixa e Média Tensão 

• Volume IV – Projecto de Reparação e Revitalização da Maracha 
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• Volume V – Projecto de Reorganização Predial 

• Volume VI – Projecto de Estação de Bombagem 

• Volume VII – Projecto de Remodelação da Rede de Furos de Captação de Água para Rega  

 

3.4.1 Infra-Estruturas 

3.4.1.1 Rede de Caminhos Agrícolas 

 

Na descrição da concepção e delineamento das propostas de intervenção da rede de caminhos agrícolas, 

importa referir os critérios globais que estiveram na base do processo de planeamento destas infra-

estruturas: 

1. privilegiar a actuação sobre as vias existentes, mediante intervenções de melhoria das condições de 

circulação, tais como alargamento da plataforma, melhoria de piso e actuações pontuais de 

regularização de traçado; 

2. estruturar a zona de actuação do empreendimento em função da localização das diferentes 

manchas agrícolas, tendo como referência as vias principais já existentes; 

3. criar itinerários alternativos que permitam desviar o tráfego agrícola das vias de maior circulação, 

principalmente das estradas nacionais; 

4. delinear a nova rede de caminhos agrícolas de modo a garantir acesso directo a todos os prédios 

abrangidos; 

5. garantir boas condições de circulação e de manutenção através da melhoria dos pisos e do 

escoamento das águas de drenagem. 

 

Como nem todos os caminhos têm as mesmas características, apresentam-se as categorias de caminhos 

consideradas no projecto, de acordo com o seu objectivo e com o tráfego previsto (tipo e intensidade): 

 

a) Caminho Principal - caminhos com características idênticas aos anteriores e que garantem a 

penetração no perímetro, garantindo a distribuição ou aglutinação de tráfego entre os caminhos 

rurais e os caminhos de acesso às parcelas agrícolas; podem servir múltiplos fins - agrícolas, 

habitacionais, outros; 

b) Caminho Secundário - caminhos de distribuição ou aglutinação de tráfego, normalmente ligados a 

caminhos agrícolas principais, garantindo o acesso dentro das zonas agrícolas do perímetro. Estes 

caminhos, para além da estabilização do fundo da caixa, deverão ser construídos com uma camada 

de sub-base, para melhoria da fundação, e camada de base e desgaste em granulometria extensa, 

com dimensionamento adequado em relação ao tráfego agrícola mais comum na região. 
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O mau estado de conservação dos caminhos é um problema premente que justifica o destaque atribuído ao 

nível da concepção técnica dos perfis (escolha de materiais e dimensionamento), favorecendo a melhoria das 

condições de circulação e de adequação às características da maquinaria agrícola usualmente empregue 

nesta região.  

 

A rede viária projectada assenta fundamentalmente na melhoria da rede de caminhos existentes, 

pretendendo garantir uma racional e eficiente circulação no perímetro e, simultaneamente, melhorar e facilitar 

a ligação deste tanto à E.N. 118, como às povoações circundantes onde vivem a maior parte dos 

agricultores. As acções propostas no projecto compreendem fundamentalmente: 

 

• Obras de reparação e melhoramento dos caminhos existentes; 

• Eliminação de caminhos existentes; 

• Construção de novos caminhos. 

 

Quadro 3-1– Rede viária proposta – Intervenções de beneficiação e construção 

  Tipo de Intervenção / extensão (m)

Tipo de caminho Designação Construção Beneficiação 

C1 1229.0 1365.2 

C2 2569.8 492.8 

C3 - 3738.5 

C4 203.8 436.8 

C5 838.1 - 

C6 1105.5 1379.0 

C7 - 2201.4 

C8 786.9 588.6 

C9 - 339.8 

C10 33.4 810.7 

Principal 

SUBTOTAL 6766.6 11352.9 

C1-2a 6018.3 1615.6 

C1-2b - 618.9 

C2-2 713.2 922.0 

C3-2 2276.3 389.6 

C4-2 82.3 632.1 

C5-2 151.5 269.2 

C6-2 296.4 603.5 

C8-2 284.5 951.6 

Secundário 

C9-2 146.5 750.0 
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  Tipo de Intervenção / extensão (m)

Tipo de caminho Designação Construção Beneficiação 

C10-2 - 296.8 

C11-2 703.1 - 

C12-2 538.7 113.7 

C13-2 187.0 532.2 

C14-2 496.8 1143.0 

C15-2 - 471.5 

C16-2 - 222.2 

C17-2 - 798.6 

 

SUBTOTAL 11894.4 10330.6 

TOTAL 18660.4 21683.4 

 

Tratando-se de uma zona essencialmente plana, a inclinação máxima dos trainéis não ultrapassa os 5 %. 

Este valor apenas é ultrapassado pontualmente, nos pontos de aproximação à E.N. 118 pois esta encontra-

se sobreelevada em relação à cota média do perímetro. 

 

O perfil transversal definido para os caminhos teve por base as Normas para Projectos de Caminhos Rurais e 

Agrícolas (IEADR, 1995), pelo que: 

 

• os caminhos principais terão uma largura total de 5,0 m; 

• os caminhos secundários terão uma largura total de 4,5 m. 

 

Surge um caso particular no caminho principal C9 que dá acesso às instalações de uma unidade de 

extracção de areias, cuja largura total será 6,0 m devido às exigências do tráfego que aí circula, constituído 

essencialmente por veículos de grandes dimensões. 

 

A plataforma dos caminhos terá uma inclinação transversal mínima de 3 % para assegurar o escoamento 

superficial da água para os terrenos adjacentes.  

 

Em geral, a rasante dos caminhos ficará sobrelevada, cerca de 0,25 m em relação aos terrenos circundantes. 

Para a recuperação dos caminhos existentes, prevê-se a realização de uma operação prévia de saneamento, 

que consiste na regularização e limpeza da superfície que constituirá a fundação do futuro caminho; esta 

operação deverá ser efectuada de modo a obter, igualmente, pendentes de 3 % a partir do eixo para as 

bermas. Seguidamente, será colocada uma camada de “Tout-venant” com 0,25 m de espessura. A 

introdução de cal hidráulica na estrutura do pavimento visa incrementar a sua capacidade de resistência ao 
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desgaste e à erosão, atendendo nomeadamente à possível ocorrência de inundações provocadas pelas 

cheias durante os períodos mais húmidos do ano. 

 

No caso de caminhos novos, haverá também uma operação prévia de regularização, limpeza e compactação 

da superfície do terreno, com vista à constituição do leito de fundação (em escavação), igualmente com 

pendentes de 3 % a partir do eixo para as bermas, sobre o qual será colocada uma camada de saibro com 

0,20 m de espessura. Esta camada deverá ser compactada e, seguidamente, será revestida com uma 

camada de 0,25 m “Tout-venant” misturada com 5 % de cal hidráulica, tal como na recuperação dos 

caminhos existentes.  

 

No que diz respeito aos taludes dos caminhos, os mesmos terão uma inclinação de 1:1,5 (V:H).   

 

Os cruzamentos com a rede de drenagem serão efectuados através da colocação de manilhas armadas e 

reforçadas (∅=1,0 m e 1,5 m) em número suficiente para assegurar a passagem da água. As passagens 

terão uma largura de aproximadamente 8 m para que permitam a rápida passagem de veículos, evitando 

também a necessidade de manobras. Nas zonas imediatamente a montante e a jusante da passagem os 

taludes das valas serão protegidos com enrocamento. Os taludes da passagem serão construídos em betão 

e serão ligeiramente prolongados acima da rasante da passagem, constituindo assim uma espécie de lancil.  

 

As especificações definidas no projecto dos pavimentos desta rede viária visam a sua correcta e eficaz 

drenagem, tanto superficial como em profundidade, nomeadamente no que respeita ao estabelecimento de 

inclinações longitudinal e transversais convenientes. Em particular, as escorrências superficiais serão 

conduzidas directamente para os terrenos adjacentes aos caminhos visto estes terem uma marcada textura 

arenosa e, por isso, uma elevada capacidade de escoamento interno, dispensando a necessidade de 

construção de valetas. 

 

A eliminação de caminhos existentes será efectuada através da decapagem do caminho (em todo o seu 

perfil) e posterior depósito de solo agrícola (proveniente da escavação de valas e caminhos novos). A 

compactação a atingir nestes aterros deverá ser idêntica à dos terrenos adjacentes. 
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3.4.1.2 Rede de enxugo e drenagem 

 

O objectivo fundamental do sistema de enxugo e drenagem proposto é encaminhar rápida e eficientemente 

as águas provenientes das zonas de encosta e das zonas urbanas até ao rio Tejo, tornando-se para tal 

necessário proceder ao reperfilamento das valas existentes, bem como a construção de algumas valas 

novas: 

 

Quadro 3-2– Rede de drenagem – Resumo das intervenções propostas 

 Tipo de Intervenção / comprimento (m) 

Designação Construção Melhoramento
s/ 

intervenção 
Eliminação 

Total (m) 

V1 2921.5 1765.2 - - 4686.7 

V1-1 198.9 468.4 - - 667.4 

V1-1a 91.9 296.9 - - 388.8 

V1-2 - 373.9 - - 373.9 

V1-3 213.9 800.2 - - 1014.1 

V1-4 - 1815.1 - - 1815.1 

V2 1557.7 268.5 - - 1826.2 

V2-2 1956.6 - - - 1956.6 

V3 1942.0 1570.5 - - 3512.5 

V4 - - 827.5 - 827.5 

V5 923.1 - - - 923.1 

V6 - 569.4 - - 569.4 

VE-1 - - - 423.4 423.4 

VE-2 - - - 274.1 274.1 

VE-3 - - - 535.5 535.5 

VE-4 - - - 492.0 492.0 

VE-5 - - - 369.7 369.7 

VE-6 - - - 134.1 134.1 

VE-7 - - - 104.8 104.8 

TOTAIS 9805.6 7928.1 827.5 2333.5  

 

A solução patente no projecto prevê a construção de cinco eixos de drenagem principais, com direcção de 

escoamento Este-Oeste, constituídos pelas valas V1, V2 e troços terminais das valas V3, V5 e V6. Existe 

ainda outro eixo de drenagem transversal, identificado como V4 (ribeira do Casal Velho), o qual não 

necessita de intervenção uma vez que foi objecto de uma operação de limpeza, da iniciativa conjunta da 

Câmara Municipal de Chamusca e da Junta de Freguesia do Pinheiro Grande. 
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Estes eixos de drenagem principais irão confluir com o rio Tejo considerando-se, para isso, a construção de 

infra-estruturas de entrega de água ao rio Tejo nas valas V1, V2 e V3. O escoamento da vala V5 será 

garantido através da construção de uma estação de bombagem para a vala V6 que, por sua vez, conduzirá a 

água até ao rio Tejo. 

 

Estes eixos de drenagem principais, para além de garantirem o escoamento das águas provenientes das 

zonas de encosta adjacentes ao Perímetro, irão contribuir para a melhoria das condições de escoamento das 

cheias provocadas por transbordos do rio Tejo. Nestas situações, um dos pontos principais de entrada de 

água na área de projecto situa-se no seu estremo Norte, junto ao Arripiado, e a circulação preponderante no 

interior desta área processa-se no sentido Norte-Sul. Assim, a vala V1 constituirá o primeiro eixo transversal 

de captação dessa água, conduzindo-a novamente para o rio Tejo, numa secção a jusante. Se a capacidade 

de encaixe desta vala for ultrapassada, conta-se com mais dois eixos de captação transversal formados 

pelas valas V2 e V3. 

 

Está contemplada, ainda, a recuperação de 3 valas que conduzem as águas provenientes de outras tantas 

pequenas bacias hidrográficas – valas V1-1, V1-1a e V1-2 -, bem como a construção de uma nova vala que 

irá captar e conduzir as águas provenientes da zona de encosta contígua ao lugar de Carregueira – V2-2. 
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A eliminação de valas existentes será efectuada com material de escavação retirado das valas novas, com 

depósito na parte superior (aproximadamente 0,8 m) de solo agrícola (também proveniente da escavação de 

valas e caminhos novos) devendo-se atingir uma compactação à dos terrenos adjacentes. 

 

As soluções adoptadas para a definição da secção transversal, revestimento e dimensionamento das valas 

estão patentes na figura seguinte. 

 

 
Figura 3-7 – Perfil Tipo adoptado para o troço corrente das valas. 

 

De uma forma simplificada, a solução de revestimento adoptada para o troço corrente consiste em 

enrocamento assente sobre geotêxtil, coberto com rede pregada em estacas e pranchas de pinho não 

tratado. O enrocamento a utilizar (com um diâmetro médio de 7 cm), irá cobrir apenas o rasto da vala e a 

parte inferior do talude, num comprimento variável dependente das condições da vala em questão.  

 

Nas singularidades onde seja previsível a ocorrência de fenómenos erosivos de maior intensidade devido ao 

aumento de velocidade e/ou de caudal será instalado outro tipo de revestimento. Estes locais são 

confluências entre valas, quedas de água, curvas e passagens hidráulicas, onde a solução adoptada para o 

revestimento passará pela colocação de colchões Reno, assentes sobre geotêxtil. 

 

O dimensionamento das valas foi efectuado de acordo com a fórmula de Manning-Strickler mas, em alguns 

casos foi necessário considerar a construção de quedas de água nas valas, em colchões Reno e gabiões, de 

forma a evitar um aumento exagerado da inclinação das respectivas rasantes e, consequentemente, evitar 

maiores escavações. 

 

Para garantir um funcionamento correcto deste sistema de drenagem será necessária a instalação de 

estruturas de controlo nas confluências das valas V1 x V1-1, V1 x V1-2, V2 x V2-2 e V2 x V3. Nos três 
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primeiros casos, será instalada uma tubagem de betão (DN 1000 mm), equipada com comportas de maré 

(válvulas ‘Flap’) em PEAD (PoliEtileno de Alta Densidade). No caso da confluência V2 x V3, trata-se da 

colocação de uma tubagem de betão (DN 600 mm) que possibilitará efectuar o transvase de parte do caudal 

da vala V2 para a vala V3. Esta estrutura será dotada de uma comporta vertical de accionamento manual e 

permitirá o desvio de um caudal máximo de 200 l/s. 

 

As intervenções propostas para as valas V1-3 e V1-4 constituem casos especiais. As referidas valas 

encontram-se situadas em depressões naturais do terreno, originadas por passagem dos caudais de cheias 

do rio Tejo. Estas zonas são localmente denominadas por ‘Corrente dos Foros Novos’ e ‘Lampreeira ou Tejo 

Velho’, respectivamente. Actualmente cumprem ainda a função de transporte dos caudais de cheia do rio 

Tejo não possuindo, no entanto, ponto de saída de águas. Estas depressões possuem uma forma bastante 

larga e indeterminada, sem leito definido. Como orientação base foi considerada a necessidade de criar um 

leito definido e uma rasante que permita o escoamento da água. Com este intuito, serão efectuados 

movimentos de terras que permitam criar, na zona central das depressões, um leito definido com inclinação 

suficiente para assegurar o escoamento e condução da água até à vala V1. 

 

Estas depressões cumprem e cumprirão as funções de, em períodos de ponta, acumular as águas 

provenientes do extremo Norte do Perímetro e também de acumular, até determinado nível, a água escoada 

pela vala V1. No troço da vala V1, imediatamente a jusante da confluência com a vala V1-4, existe uma zona 

de largura considerável que irá ser mantida, criando um local de armazenamento de águas. Este aspecto é 

importante quando se regista um nível elevado de água no rio Tejo e, portanto, impossibilidade de entrega da 

água, evitando-se, assim, o transbordo da vala V1. 

 

No que respeita aos cruzamentos com a rede viária, as passagens serão efectuadas através da colocação de 

tubos de betão armado e reforçado, de diâmetro entre 1,0 e 1,5 m. Os tubos de betão serão assentes numa 

camada de areia e terão o apoio de uma estrutura em betão de parede vertical construída à entrada e saída 

de cada aqueduto. Uma vez que as passagens terão uma largura próxima de 7,5 metros, de forma a 

possibilitar o cruzamento de veículos sobre as mesmas, tornou-se necessária a construção de uma 

plataforma de betão armado sob o pavimento. 

 

Os aquedutos estão classificados em três tipos, sendo o aqueduto tipo I constituído por uma tubagem de 1,0 

m de diâmetro, o aqueduto tipo II por duas tubagens com 1,5 m de diâmetro e o aqueduto tipo III por três 

tubagens com 1,5 m de diâmetro. 

 

Devido às irregularidades do terreno, determinados troços de algumas valas serão construídos parcialmente 

em aterro. Neste caso prevê-se a construção de pequenos combros nas margens das valas com cerca de 1,0 

m de largura. Nos troços de vala construídos em aterro é de esperar a acumulação de água nas paredes 

exteriores do talude pelo que, com vista a possibilitar o escoamento da água, está prevista a instalação de 
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passagens laterais através das paredes da vala. Estas passagens são constituídas por uma tubagem de 

betão (DN 400 mm) assente em estruturas de apoio em betão, com comportas de maré (válvulas ‘Flap’) na 

entrega à vala e com uma grelha de filtro e limpeza na entrada. A figura seguinte ilustra estas situações. 

 
Figura 3-8 – Passagens laterais através das paredes da vala. 

 

3.4.1.3 Reparação e revitalização da maracha do rio Tejo 

 

O objectivo principal das intervenções preconizadas para a maracha do rio Tejo é a recuperação da sua 

função de protecção dos campos agrícolas contra a acção erosiva dos transbordos do rio, frequentes na 

zona. 
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Figura 3.7 - Leito do rio Tejo no extremo norte do perímetro 

 

A intervenção nesta estrutura engloba duas vertentes: 

 

I. Reparação de três rombos existentes, numa extensão total de 250 m 

II. Revitalização da vegetação que compõe o corredor ripícola, numa extensão total de 8223 m. 

 

A reparação dos três rombos identificados na maracha do rio Tejo visa a reconstituição da estrutura da 

margem consistindo, a solução adoptada, na colocação de enrocamentos sobre uma cobertura de malha 

geotêxtil. 

 

 
Fotografia 3-1 – Vista de pormenor de um rombo da maracha. 

 

Rombo 1 , com comprimento de 75 m 

A solução preconizada para minimizar o problema de erosão provocada pela entrada de água através deste 

rombo consiste na ampliação do colchão de enrocamento existente após o talude. Para tal será necessário 

efectuar uma decapagem do terreno (aproximadamente 0,5 m de profundidade) para regularização da 

fundação da estrutura de enrocamento. Esta estrutura será assente sobre uma tela de geotêxtil de 

gramagem não inferior a 200 g/m2. 

 

Rombos 2 e 3, com comprimento de 125 e 50 m, respectivamente 

Nestes dois rombos, a solução de reparação consiste na colocação de enrocamentos, de diferentes 

dimensões, assentes sobre tela de geotêxtil de gramagem não inferior a 400 g/m2, de modo a reconstruir o 

talude adjacente ao rio. 

 

O peso do enrocamento foi determinado tendo em conta a necessidade de resistir à velocidade de 

escoamento das águas do rio Tejo será constituído por pedra de alta resistência à acção dos agentes 
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atmosféricos e ao ataque químico pela água do rio, além de ser praticamente inalterável por alternância de 

situações de imersão e emersão.  

 

Os geotêxteis a aplicar foram escolhidos em função das características do solo de fundação e do material a 

colocar superiormente:  

 

 
Características do geotêxtil 

Para a reparação do Rombo 1: 

 

Gramagem (NF-G 38013) > 200 g/m2 

Resistência à tracção (ASTM D4595)> 11 kN/m 

Resistência ao alongamento (ASTM D 4595) (%) > 60 

Resistência ao punçoamento (DIN 54307) (kN) > 1,0 

Para a reparação dos Rombos 

2 e 3: 

Gramagem (NF-G 38013) > 400 g/m2 

Resistência à tracção (ASTM D4595)> 15 kN/m 

Resistência ao alongamento (ASTM D 4595) (%) > 60 

Resistência ao punçoamento (DIN 54307) (kN) > 2,0 

 

As intervenções sobre a vegetação da maracha do rio Tejo visam a promoção da regeneração natural, o 

adensamento do coberto vegetal de porte arbóreo e arbustivo existente e a reconstituição da vegetação 

rípicola nos troços onde actualmente ela não existe. 

 

Para atingir tais objectivos preconizam-se as seguintes acções: 

 

• Eliminação da vegetação exótica com características invasoras, nomeadamente a cana (Arundo 

Donax L.); 

• Plantação de estacas nas zonas hoje ocupadas pelos canaviais, utilizando espécies de porte 

arbóreo e arbustivo características das mata ripária autóctone; 

• Aplicação da técnica de “arreio a meio-golpe” nos indivíduos do género Salix sp. 
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Foram identificados 8 troços com necessidade de intervenção, com as seguintes extensões: 

 

TROÇO 1 1630 m 

TROÇO  2 832 m 

TROÇO  3 430 m 

TROÇO  4 1350 m 

TROÇO  5 876 m 

TROÇO  6 1107 m 

TROÇO  7 554 m 

TROÇO  8 1444 m 

 

A selecção e remoção da vegetação invasora, nomeadamente, da espécie Arundo Donax L., ocorrerá no 

início da floração da cana, ou seja, no período estival. Desta forma diminui-se consideravelmente o vigor 

vegetativo de eventuais raizames que ficam no solo. 

 

Os maciços de canas serão removidos por métodos mecânicos e as formações deverão ser arrancadas pela 

raiz, sendo a vegetação removida transportada para vazadouro.  

 

A existência de grandes quantidades de material vegetativo nas margens do Tejo torna desnecessário o 

recurso a material de viveiro para fazer face á plantação de estacas preconizada. No entanto, e dada a 

quantidade de estacas necessárias, será necessário proceder à recolha em zonas de maracha externas à 

zona de intervenção. 

 

Embora predomine na zona a espécie Salix alba L., sempre que possível deverão ser recolhidas estacas de 

outras espécies ripárias autóctones também facilmente propagáveis por estacaria, com vista a uma maior 

diversificação do coberto vegetal da maracha. Para além das diversas espécies de salgueiro (Salix spp.), 

deverão ser obtidas estacas de espécies de freixos (Fraxinus spp.), amieiros (Alnus spp.) e choupos 

(Populus spp.). 

 

A obtenção das estacas decorrerá na época de repouso vegetativo, entre Novembro e Março e a forma de 

plantação será através do enterramento directo no solo.  

 

O compasso a utilizar na plantação deverá ser de 1 m entre linha e 1 m na linha, o que corresponde a uma 

densidade de 10.000 estacas/ha. 
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Será igualmente utilizada a  técnica do “arreio a meio-golpe” consiste na realização de um meio-corte na 

base do tronco dos salgueiros e a inclinação do tronco e ramos superiores sobre a margem, em direcção ao 

leito do rio. Este corte tem como objectivo promover o enraizamento dos ramos e troncos que ficam em 

contacto com o solo, e posterior despontar de uma nova malha de ramos. A selecção dos indivíduos ocorrerá 

no sentido de que apenas as árvores jovens, sãs e com vigor suficiente que permita o rebentamento de 

novas raízes e rebentos sejam alvo desta operação. 

 

Esta intervenção deverá ser efectuada na época de repouso vegetativo, entre Novembro e Março. 

 

3.4.1.4 Projecto de instalação de estação de bombagem 

 

A zona de campo adjacente à Estrada Nacional 118, em frente à povoação de Pinheiro Grande, apresenta a 

condicionante de ser uma área de cotas mais baixas do que os terrenos adjacentes. Esta situação ocasiona 

a acumulação de águas, provenientes quer do escorrimento da zona urbana e caudais agrícolas dos campos 

adjacentes quer de entrada directa de água do rio Tejo na época de cheia. Estes fenómenos ocorrem, 

normalmente durante um período de tempo considerável. 

 

Com o intuito de efectuar a recolha destas águas e promover o enxugo da zona, foi projectada a vala V5, 

confome descrito anteriormente. No entanto, o correcto funcionamento desta vala depende de uma infra-

estrutura complementar, que consiga realizar a extracção da água captada por esta vala e sua condução 

directa ou indirectamente para o rio Tejo. 

 

A solução encontrada consiste na instalação de uma estação de bombagem entre a vala V5 e a vala V6, de 

forma a garantir o escoamento das águas. 

 

  

Figura 3-9 – Perfil Poente-nascente do terreno na zona de implantação da estação de bombagem. 
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A localização da estação de bombagem teve como critério de escolha a proximidade à vala V6 e os acessos 

quer existentes quer projectados. A figura seguinte ilustra, em corte Sul-Norte, a posição relativa da estação 

e da vala V6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-10 – Localização relativa da Estação de Bombagem a instalar no final da vala V5 e vala V6. 

 

A Estação será equipada com duas bombas submersíveis de acoplamento rápido com capacidade para 

escoar o caudal de projecto de 0,24 m3/s, instaladas numa câmara de bombagem em betão armado. As 

electrobombas possuirão circuitos de condução de água independentes entre si onde estarão inseridos 

órgãos de protecção e comando accionáveis a partir do exterior da estação. 

 

Os grupos de bombagem terão o seu funcionamento controlado em função da cota da água na estrutura, por 

intermédio de interruptores de nível. O automatismo de controlo das bombas efectuará ainda a comutação 

entre arranque dos grupos, de forma a assegurar que ambos trabalhem aproximadamente igual número de 

horas.  

 

A ligação com o final da vala V5, que compreende a transição de perfil trapezoidal-rectangular e uma queda 

de água de aproximadamente 0,5 metros será construída em betão armado. O rebaixamento da cota da 

soleira da vala V5 na queda de água permitirá, para além do depósito de materiais sólidos que 

eventualmente sejam transportados na vala, o vazamento da câmara de bombagem, por intermédio de 

bombagem auxiliar. 

 

Imediatamente a montante da queda serão instaladas uma grelha metálica para filtragem de impurezas em 

suspensão de grandes dimensões e calhas para encaixe de comporta em madeira, a instalar no caso de ser 

necessário proceder ao esvaziamento da estrutura para limpeza/reparação. O acesso à estação de 

bombagem será protegido através da colocação de uma vedação circundante, em rede metálica, instalada a 

cerca de 1 metro de distância da estrutura em betão. No espaço deixado livre entre a vedação e a estrutura 

deverá ser plantada vegetação arbustiva local com o objectivo de minimizar o impacte visual desta estrutura. 
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A condução da água até à vala V6 – Ribeira da Arrezima – será efectuada com recurso a tubagem enterrada 

em PVC, PN6, de diâmetro exterior igual a 315 mm, sendo necessário efectuar o atravessamento do 

caminho C9. 

 

Com o objectivo de se identificar e caracterizar geotecnicamente os terrenos de fundação da estrutura de 

bombagem, foi elaborada uma campanha de prospecção que constou de uma sondagem mecânica (S1) e de 

um ensaio com o penetrómetro estático (CPT1) no local previsto para a instalação da estrutura de 

bombagem. 

 

Tomando em consideração os resultados obtidos e uma vez que a estação de bombagem se encontra quase 

totalmente enterrada, não existe o perigo do seu arrastamento durante a ocorrência de uma cheia, não sendo 

necessário fundar a Estação de Bombagem por intermédio de estacas. Deste modo, a estrutura terá 

fundação em betão com espessura de 10 cm. 

 

A tubagem a instalar será em PVC PN6, com DN de 315 mm a partir da válvula de seccionamento manual. O 

atravessamento do caminho C9 será efectuado através da inserção da tubagem em maciço de betão. 

 

As cotas de instalação dos interruptores de nível foram definidas de forma a garantir um funcionamento 

adequado e eficiente dos grupos de bombagem, recomendando-se a instalação de um modelo de bomba 

refrigerado por circulação interna de água, que permite a instalação e utilização da bomba com nível de água 

bastante baixo sem necessidade de mecanismos de refrigeração, possibilitando uma cota de paragem mais 

baixa. 

 

O funcionamento/cotas de arranque-paragem a garantir pelo quadro de comando encontra-se ilustrado no 

esquema apresentado na figura seguinte. 
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Figura 3-11 – Esquema do funcionamento/cotas de arranque-paragem do quadro. 

 

Como medida de prevenção, a estação de bombagem será circundada por uma vedação em rede com a 

altura aproximada de 1,7 m, munida de portão, permitindo a entrada de veículos de apoio. Na área 

compreendida entre a estrutura de betão e a rede serão plantados arbustos (p.ex. da espécie Nerium 

oleander (Loendro)) que constituirão uma barreira visual à estrutura de forma a minimizar o impacte visual da 

estrutura de betão. 

 

3.4.2 Reorganização predial 
 

Esta é a componente central do projecto em análise e destina-se a melhorar as condições técnicas e 

económicas das explorações agrícolas através da redução ou eliminação dos inconvenientes provocados 

pela excessiva fragmentação e dispersão da propriedade rústica. Esta intervenção permite igualmente 

efectuar a correcção da configuração geométrica dos prédios rústicos, hoje em dia com índices demasiado 

elevados da proporção largura:comprimento (chegando a atingir valores da ordem de 1:100). 

 

A nova estrutura predial integra 703 lotes, 464 proprietários, inseridos em 36 massas de repartição e para a 

sua implantação serão necessários 2231 marcos. 
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As instruções técnicas para a demarcação dos prédios têm como referência o quadro legal em vigor nesta 

matéria, composto pelo Despacho 63/MPAT/95, nos termos do n.º 4 do art.º 15º do Regulamento do 

Cadastro Predial, aprovado pelo Dec. Lei n.º 172/95, de 18 de Junho, e que incide, fundamentalmente, sobre 

as características dos marcos a utilizar e sua colocação. 

 

Os marcos a utilizar deverão ser em betão, com secção quadrada, de lado não inferior a 15 cm e com, pelo 

menos, 75 cm de altura, devendo ficar enterrados de modo que a parte acima do solo tenha cerca de 30 cm 

(Figura 3-12). 

AJ

2

CR

5

 
Figura 3-12 – Esquema de colocação dos marcos. 

 

Para cada marco a colocar está definida a respectiva numeração, localização geográfica de implantação e a 

sinalização a efectuar. 

 

A metodologia definida para a implantação dos marcos no terreno visa garantir a sua colocação exacta e 

rigorosa, mediante apoio topográfico simultâneo, de forma que a cada marco se encontre associada uma 

coordenada exacta e com a devida ligação à Rede Geodésica Nacional (RGN). O resultado deste trabalho irá 

ser a base do novo cadastro geométrico da propriedade rústica na área do perímetro de emparcelamento. 

 

Paralelamente à demarcação dos prédios decorrerá o processo de titulação desses mesmos prédios através 

da emissão dos respectivos autos de propriedade, com base no enquadramento legal definido nos art.º 18º e 

19º do Dec. Lei nº 103/90, de 22 de Março. 
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Esta actividade consiste na emissão, em relação a cada um dos 464 proprietários envolvidos, do documento 

oficial que comprova a titularidade do(s) respectivo(s) novo(s) prédio(s) tendo como base os elementos 

recolhidos durante a fixação das bases do projecto relativamente à situação predial actual (escrituras, 

registos, matrizes, etc.) e, em determinados casos, considerando a correspondente atribuição de terrenos da 

reserva de terras. 

 

3.4.3 Melhoramentos Fundiários 
 

Decorrente da reorganização predial haverá que fazer melhorias ao nível das captações de água para rega 

bem como da rede de distribuição eléctrica associada, como seguidamente se apresenta. 

 

3.4.3.1 Reordenamento das captações de água para rega 

 

A análise da situação existente indica que a distribuição e dimensionamento das captações e respectivas 

infra-estruturas de rega dependem da actual estrutura predial da propriedade rústica. Cada agricultor definiu 

e instalou o seu regadio individual à medida das características estruturais da sua exploração: o número de 

furos necessário aumenta com a fragmentação da sua propriedade e\ou com o comprimento das parcelas. A 

dimensão e configuração das parcelas dita a viabilidade de instalação de sistemas de rega por aspersão e a 

localização em zonas com linha eléctricas de baixa tensão condiciona o tipo de bomba que se pode utilizar, 

etc. 

 

Uma das consequências da reorganização da estrutura predial é a súbita desadequação dos actuais 

regadios individuais às necessidades da nova estrutura fundiária. Na figura seguinte é possível observar essa 

situação numa zona do perímetro de emparcelamento. 
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Figura 3-13 – Sobreposição da actual rede de furos ao actual cadastro predial e ao cadastro proposto pelo 

Projecto de Ordenamento Fundiário, na zona das Praias (freguesia de Pinheiro Grande). 

 

Na definição do processo de remodelação foram tidos em consideração factores diversos: 

 

• Ambientais: é importante melhorar o nível global de qualidade ambiental dos furos, eliminando à 

partida todos aqueles, quer pela sua antiguidade, tipo de construção ou mau estado de conservação 

não oferecem garantia de protecção da integridade dos aquíferos explorados; 

• Técnicos: importa respeitar as normas estabelecidas para o regadio, nomeadamente relacionadas 

com os caudais e dimensionamento, bem como as normas relativas à correcta execução e selagem 

de captações nas condições hidrogeológicas da região. 

• Locais: Valorizou-se o conhecimento sobre o tipo de exploração de cada proprietário, as suas 

actuais infra-estruturas de rega e as suas expectativas em relação aos benefícios do projecto. 
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Da conjugação destes factores resultaram uma série de linhas orientadoras que guiaram a remodelação da 

rede de captações: 

 

• Todas as explorações foram contempladas com captações de água subterrânea; 

• Em média, considerou-se ser necessário 1 furo por cada 5 ha de área de regadio; 

• Considerou-se que o caudal médio necessário para regar por gravidade será 3,6 l\s\ha, e para regar 

por aspersão serão necessários 1,2 l\s\ha; 

• Foi privilegiado o aproveitamento dos furos existentes, sempre que apresentassem características 

técnicas adequadas à exploração a que se destinam; 

• As captações com, pelo menos, uma das seguintes características – profundidade inferior a 15 

metros, largura do revestimento inferior a 150 mm ou revestimento em ferro – não foram 

considerados para efeitos de remodelação e foram identificados como captações a selar em obra; 

• Os furos não necessários foram identificados como captações a selar em obra; 

• Na distribuição das captações, observar-se-á, sempre que possível, o espaçamento mínimo de 100 

m, definido no artigo 41º do Dec.-Lei nº 226-A/2007. 

 

Para as captações a executar definiram-se as seguintes características gerais: profundidade média de 30 m 

e revestimento em PVC com diâmetro de 250 mm e resistência à tracção de 10 kg\cm2.  

 

Para as captações a selar foram definidos Perfis-Tipo com base nas características globais e dimensões 

médias dos diferentes furos a selar, tendo-se agrupado os furos a selar em 4 Perfis-Tipo: 

 

• Captações sem rebaixamento 

• Captações com rebaixamento em terra 

• Captações com rebaixamento em manilhas de cimento 

• Captações com rebaixamento em alvenaria ou blocos de cimento 

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   75 

 
Os resultados obtidos pelo processo de remodelação da rede de captações encontram-se sintetizados nos 

quadros seguintes:  

 

Quadro 3-3– Resultados da remodelação da rede de captações de água subterrânea para rega 

Nº de captações existentes a manter 
498 

Nº de captações existentes a selar 397 

Nº de captações a abrir 229 

Nº de captações existentes 896 

Nº de captações após a remodelação 727 

Variação - 19 % 

 

 

Quadro 3-4– Indicadores médios da remodelação da rede de captações de água subterrânea para rega 

Situação Actual Situação proposta 

1 furo por cada 1,2 prédios 1 furo por cada 1 prédio 

1 furo por cada 1,8 ha 1 furo por cada 2,2 ha 

1,9 furos por cada proprietário 1,6 furos por cada proprietário 

 

A implementação no terreno da remodelação da rede de captações de água subterrâneas para rega 

envolverá, assim as seguintes acções: 

 

• Execução de 229 novas captações; 

• Selagem de 180 captações não rebaixadas; 

• Selagem de 44 captações rebaixadas com manilhas de cimento; 

• Selagem de 59 captações rebaixadas em terra; 

• Selagem de 144 captações rebaixadas em alvenaria ou blocos de cimento; 
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A programação dos trabalhos no tempo, caso não ocorram condicionalismos de índole meteorológica, deverá 

ocorrer de duas fases: 

 

• A primeira, logo após os trabalhos de implantação dos marcos da nova estrutura predial, nos meses 

de Agosto a Novembro e compreenderá a execução das novas captações, que permanecerão 

fechadas até á entrega dos novos lotes aos respectivos proprietários; 

• A segunda, imediatamente após a entrega dos novos lotes e novos furos aos respectivos 

proprietários, e compreenderá a selagem das captações desnecessárias. Uma vez que a utilização 

dos recursos hídricos subterrâneos está juridicamente regulamentada, regendo-se pelo Decreto-Lei 

nº 226-A/2007, de 31 de Maio, será necessário promover, junto da Administração da Região 

Hidrográfica respectiva, um processo de titulação das captações a executar e de comunicação de 

selagem das captações não necessárias. 

 

3.4.3.2 Reorganização da rede de distribuição de energia eléctrica 

 

Ao efectuar a redistribuição de uma parte das captações existentes na área estudada, é necessário 

reestruturar/redimensionar os diversos sistemas de infra-estruturas de abastecimento de energia eléctrica 

existente, a saber: 

 

• Redes de Distribuição em Média Tensão 

• Postos de Transformação 30.000/400-231 Volt 

• Redes de Distribuição em Baixa Tensão 400/231 Volt 

• Instalações de Utilização de Energia Eléctrica, no interior das propriedades. 
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Fotografia 3-2 – Baixada Equipada já existente na área do Projecto. 

 

A reestruturação da Rede de Média Tensão obedecerá aos critérios definidos pela EDP e que se adequam 

ao presente projecto, sobretudo no que respeita à alimentação de novos Postos de Transformação, 

deslocação de existentes ou alteração de traçados de modo a que os mesmos se adaptem à nova estrutura. 

 

A abertura de novos caminhos bem como a existência de Redes de Baixa Tensão pelo interior das 

propriedades sem acesso público e troços da rede de BT dotados de comprimento considerado tecnicamente 

inadequado, atendendo à necessidade de garantir na entrega as condições regulamentares, são igualmente 

situações que requerem a implantação de novos Postos de Transformação, reforço de redes existentes,  

novas redes ou redes substitutas das existentes. 

 

As novas baixadas a instalar respeitarão as exigências impostas pelas “Regras Técnicas das Instalações 

Eléctricas de Baixa Tensão” e pela EDP. 

 

No que se refere à Rede de Distribuição em Baixa Tensão no interior da propriedade, esta será do tipo 

enterrada, de acordo com os desenhos da especialidade, apresentados no respectivo Projecto de Execução. 
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3.5  TIPOS DE MATERIAIS E DE ENERGIA UTILIZADOS OU PRODUZIDOS 

 

De acordo com os elementos disponíveis nos Projectos de Execução e tendo por base outros Projectos 

similares, é possível antever o tipo de materiais e energia que serão utilizados e/ou produzidos, que 

seguidamente serão apresentados segundo as fases do Projecto. 

 

3.5.1 Fase de Construção 
 

Na fase de construção e segundo as intervenções previstas nos Projectos de Execução, prevê-se o uso dos 

seguintes materiais: 

 

• Areia de diferentes granulometrias 

• Saibro 

• Brita de diferentes granulometrias 

• Terra viva proveniente das decapagens 

• Terra proveniente da escavação de valas 

• Material vegetal/lenhoso resultante do derrube de árvores/arbustos 

• Cimento 

• Betão 

• Aço para armaduras (tipo e ∅ variáveis) 

• Tout-Venant (granulometria 0-40 e 0-60) 

• Cal hidráulica  

• Enrocamento (diversos diâmetros) 

• Geotêxtil (gramagem > 190 g/cm2) 

• Estacas de madeira de pinho não tratado (∅ 5-7 cm, comp. 50-80 cm) 

• Pranchas de madeira de pinho não tratado (1 x 20 cm) 

• Arame galvanizado (diversos diâmetros) 

• Rede galvanizada de torção simples (∅ 1 e 2 mm, malha 5 x 5 cm) 

• Rede galvanizada de malha hexagonal de dupla torção (∅ variável) 

• Mistura de sementes para hidrossementeira 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   79 

• Tubagem em betão armado reforçado, DN 1,0 e 1,5 m 

• Tubagem em PEAD, DN 1,5 m 

• Manilhas em betão, DN 0,6 e 1,0 m 

• Comportas circulares em PEAD, ∅ 0,6 e 1,0 m 

• Comportas de maré circulares em PEAD, ∅ 1,5 m 

• Perfis metálicos INP 120 

• Bombas submersíveis de acoplamento rápido, caudal 120 l/s, altura manométrica 6,81 m, potência 

9,43 Kwatt 

• Válvulas de comando 

• Painel de controle de arranque/paragem 

 

Nesta fase, a principal forma de energia utilizada serão os combustíveis de origem fóssil (gasóleo e gasolina) 

necessários para operação da maquinaria e veículos envolvidos nas obras, com o uso eventual de energia 

eléctrica da rede pública. 

 

3.5.2 Fase de Exploração 
 

Nesta fase os materiais utilizados serão, fundamentalmente, os necessários às actividades desenvolvidas 

nas explorações agrícolas e às acções de reparação e limpeza das infra-estruturas: 

 

• Adubos minerais (compostos, essencialmente, à base de azoto, potássio e fósforo) e orgânicos 

(estrume); 

• Insecticidas, fungicidas ,herbicidas e outros fitofármacos; 

• Películas plásticas para cobertura do solo; 

• Equipamento de rega (mangas plásticas, fitas gotejadoras, microaspersores, sistemas de 

programação, etc.); 

• Filtros de rega; 

• Sementes e plântulas; 

• Areia e brita de diferentes granulometrias; 

• Terra; 

• Tout-Venant; 

• Cimento. 
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As principais formas de energia utilizadas serão os combustíveis de origem fóssil (gasóleo e gasolina) 

necessários para a maquinaria e veículos, e a energia eléctrica da rede pública. 

 

3.6  EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

 

À semelhança do que foi apresentado para os Materiais e Energia Utilizados, também os Efluentes, Resíduos 

e Emissões serão apresentados segundo o faseamento da Obra, como seguidamente poderá ser analisado. 

 

3.6.1 Fase de Construção 
 

Durante a Fase de Construção e no que se refere a Efluentes, estes serão constituídos por Águas Residuais 

segundo a seguinte tipologia: 

 

• Domésticas (estaleiro); 

• Industriais (oficina, central de betão); 

• Pluviais (drenagem das escavações). 

 

De acordo com as suas características poderá ser enviados para colector municipal, após a respectiva 

licença de descarga ou haver necessidade de proceder a tratamento dos mesmos antes da sua descarga. 

 

Quanto às Emissões Atmosféricas, estas serão constituídas essencialmente por: 

 

• Poeiras originadas pela movimentação de viaturas e equipamentos em caminhos não asfaltados; 

• Poeiras originadas pela movimentação e armazenagem de terras; 

• Poluentes originados na combustão de motores de viaturas e equipamentos – monóxido de 

carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, fumos negros, agregados de 

partículas de carbono e de hidrocarbonetos não queimados e odores; 

• Emissões de matéria particulada de diferente granulometria resultantes dos processos de 

manuseamento da pedra; 

• Emissões de matéria particulada de diferente granulometria resultantes do processo de produção de 

betão. 
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Sempre que seja possível e justificável, poderão ser adoptadas medidas de minimização no que se refere a 

poeiras emitidas por equipamentos específicos ou até mesmo poeiras resultantes da movimentação de 

terras. 

 

O Ruído a ser produzido refere-se à circulação dos veículos afectos à obra bem como ao funcionamento de 

máquinas e equipamentos. 

 
Apesar de não ser possível apresentar uma estimativa dos Resíduos a serem produzidos, sabe-se que os 

mesmos serão constituídos por: 

 

• Óleos usados provenientes dos sistemas hidráulicas e fluidos de travões dos veículos e 

equipamentos utilizados, classificados como resíduo perigoso; 

• Resíduos de construção e demolição; 

• Restos de materiais de construção e respectivas embalagens; 

• Resíduos produzidos nas instalações sociais do estaleiro, equiparáveis a resíduos sólidos urbanos 

(tanto orgânicos como recicláveis). 

 

A gestão dos resíduos será efectuada de acordo com o estipulado nos capítulos referentes aos Resíduos, 

tanto da análise da situação de referencia como da análise de impactes e medidas propostas. 

 

3.6.2 Fase de Exploração 
 

Durante esta Fase, os Efluentes, Resíduos e Emissões resultarão única e exclusivamente do decorrer das 

práticas agrícolas e exploração do próprio sistema como um todo. 

 

Assim, prevê-se que ao nível das águas residuais estas sejam apenas de carácter doméstico, em termos 

individuais de cada parcela/proprietário, com o respectivo tratamento/destino final adequado. 

 

As emissões atmosféricas serão provenientes de: 

 

• Poeiras originadas pela movimentação de viaturas e equipamentos em caminhos não asfaltados; 
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• Poluentes originados na combustão de motores de viaturas e equipamentos – monóxido de 

carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, fumos negros, agregados de 

partículas de carbono e de hidrocarbonetos não queimados e odores. 

 

Nesta categoria não deverão ser esquecidos os odores provenientes das épocas de fertilização dos solos, 

em que muitas das vezes se recorrem a fertilizantes naturais cujo odor é rico em metano e por isso bastante 

notório ao nível do ar ambiente. 

 

Resta apenas considerar o Ruído, que à semelhança do já referido para a Fase de Construção, será 

proveniente da circulação de veículos e do funcionamento de máquinas e equipamentos associados à 

actividade agrícola. 

 

Quanto aos resíduos, devem continuar a manter-se as boas práticas agrícolas e a cooperação com a ONGA 

TEJO e com a Resitejo, no que se refere à recolha de resíduos agrícolas, sejam eles verdes ou produtos 

fitoquímicos ou mesmo plásticos agrícolas. 

 

3.7  PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

 

O presente Projecto de Ordenamento Fundiário das freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira não possui 

qualquer projecto associado, nem subsidiário nem complementar, sendo apenas constituídos pelos Projectos 

de Execução que se encontram em análise. 

 

3.8  PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJECTO 

 

Para a abordagem a este assunto, interessa referir alguns aspectos específicos relacionados com os 

procedimentos de aprovação do projecto (sinónimo de licenciamento ou concessão) envolvidos nas 

operações de emparcelamento rural, e analisa-se a sua influência na programação temporal estimada do 

projecto. 

 

A aprovação do projecto pressupõe a autorização para a execução do projecto por parte do Governo, após a 

aprovação pelos interessados e mediante parecer do DGADR nas operações de emparcelamento integral da 

iniciativa das autarquias ou dos particulares (não sendo possível estimar a duração do processo de 
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aprovação). Além disso, o arranque da fase de construção depende da apreciação e aprovação da respectiva 

candidatura para financiamento das obras, cuja duração é igualmente impossível de prever nesta altura. 

 

A concretização de algumas das componentes do projecto requerem ainda licenciamento específico dados 

os condicionalismos, servidões e restrições de utilidade pública em vigor nalguns espaços abrangidos pelo 

perímetro, tal como já referido anteriormente. Trata-se, especificamente, das intervenções que incidirão na 

área subordinada ao domínio público hídrico (como é o caso da revitalização da maracha), RAN e REN, cuja 

realização carecerá de licenciamento prévio mediante apresentação dos respectivos Projectos de Execução, 

emitido pela entidade com jurisdição nesta área, ou seja, pela DRAOT-LVT. Por sua vez, esta concessão de 

licenciamento estará dependente da aprovação do presente EIA e será condicionada pelo cumprimento das 

medidas mitigadoras e compensatórias que este apresenta em capítulo específico.  

 

Uma vez ultrapassadas estas etapas preliminares, as quais envolvem a aprovação e licenciamento para a 

execução do projecto e a concessão de meios financeiros para a realização das obras, pode então referir-se 

a programação temporal estimada inerente à fase de construção em particular. 

 

Dada a frequente ocorrência de inundações na zona estudada e a dificuldade de entrar nos terrenos durante 

o período húmido, prevê-se que o período útil de obra dure cerca de 12 meses, repartida em dois períodos 

de 24 semanas compreendidas no período entre Maio e Outubro, pelo que se considera necessário um prazo 

de 2 anos para a sua completa execução. Seguidamente é apresentada a calendarização dos vários 

trabalhos envolvidos neste Projecto. 

 

Quadro 3-5– Calendarização das Actividades na Fase de Obra 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 
Actividades 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 

Revitalização da Maracha do Tejo                                           
Remodelação da rede de enxugo e 
drenagem                     
Remodelação da rede de caminhos 
agrícolas                  

Implantação dos novos lotes              
Remodelação da rede de 
captações de água subterrânea                  
Remodelação das rede de baixa e 
média tensão                   

 

Uma vez concluídas as obras, a fase de exploração decorrerá a partir da emissão e entrega dos autos de 

titularidade aos proprietários, associada à tomada de posse efectiva dos novos prédios respectivos. 

Paralelamente, o DGADR promoverá a constituição de uma associação ou junta de agricultores à qual ficará 

acometida a responsabilidade de assegurar a exploração e conservação das obras ou, alternativamente, 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

84   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

atribuirá tal responsabilidade a uma associação de beneficiários já existente (mediante deliberação dos 

referidos agricultores). 

 

Neste tipo de Projectos, com uma durabilidade em termos de vida útil não determinável, a fase de 

desactivação assume um cariz particular, devendo para isso serem consideradas apenas duas vertentes do 

projecto: estrutura predial e obras conexas (considerando os condicionalismos e regras definidas pela 

legislação para a fase de exploração, subsequente à aprovação do projecto e realização das obras). 

 

Em relação à estrutura predial, importa realçar que, uma vez definido e implantado no terreno o novo 

loteamento resultante da realização do projecto de emparcelamento, a legislação vigente proíbe o 

“fraccionamento dos prédios resultantes durante o período de 10 anos contados a partir da data do seu 

registo”, tal como se refere na alínea c) do nº 4, art.º 16º, D.L. nº 103/90, de 22 de Março. Para além deste 

período, o fraccionamento obrigatoriamente obedecerá às disposições que constam no Código Civil e na 

referida legislação, encontrando-se fixados limites mínimos de superfície para as diferentes regiões do País, 

designados por unidades de cultura, podendo ainda fixar-se valores especiais no caso dos perímetros de 

emparcelamento. 

 

Quanto à exploração e conservação das obras conexas, o quadro legislativo em vigor, concretamente o nº 1 

do art.º 17º do Decreto-Lei nº 384/88, de 25 de Outubro, determina que esta ficará “a cargo dos respectivos 

beneficiários, sem prejuízo das atribuições conferidas por lei às autarquias locais e outros organismos 

públicos”. Para tal, e como já referido anteriormente, deverá o DGADR promover “a constituição de uma 

associação ou junta de agricultores que, em representação de todos os beneficiários, assegurará a 

exploração e conservação das obras, salvo se estes deliberarem integrar-se numa associação de 

beneficiários já existente”7. 

 

Isto significa que as obras conexas do emparcelamento serão sujeitas a operações de conservação e 

manutenção regulares, normalmente espaçadas por períodos com uma duração média de 4-5 anos, 

conferindo-lhes por isso uma durabilidade indeterminada e naturalmente dependente da extensão e natureza 

dessas operações. Dever-se-á acrescentar que este tipo de intervenções deverão ser efectuadas tendo em 

atenção as determinações presentemente emanadas por este estudo, no sentido de garantir sempre a 

integridade e conservação do ambiente e paisagem das áreas abrangidas, nomeadamente através da 

preservação, tanto quanto possível, dos ecossistemas e habitats eventualmente afectados, e mediante a 

implementação de medidas mitigadoras no caso de se preverem impactes negativos. 

 

                                                            
7 nº 2, artº 17º, Dec. Lei nº 384/88 de 25, de Outubro 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

A caracterização da situação de referencia permite obter o estado real da área que se prevê intervencionar 

por forma a que se possa avaliar quais os eventuais impactes decorrentes do Projecto, através das suas 

diversas actividades e intervenções. 

 

A caracterização seguidamente apresentada segue o disposto pela legislação em vigor, nomeadamente a 

Portaria n.º 330/2001 onde são estipulados os conteúdos mínimos a serem apresentados em sede de EIA. 

 

4.1  CLIMA 

4.1.1 Introdução 
 

As propriedades físicas, geológicas, topográficas e climáticas de uma região interferem com o seu regime 

hidrológico, condicionando no seu conjunto o ciclo da água. 

 

A partir da análise a este ciclo, é possível obter-se o balanço entre a água atmosférica precipitada sobre um 

determinado espaço geográfico, durante um certo intervalo de tempo e a que nos mesmos espaços, 

geométrico e temporal, regressou à atmosfera, depois de cumprido o seu percurso através do solo e/ou 

subsolo da região, após passagem à fase de vapor. 

 

4.1.2 Metodologia 
 

Seguidamente apresenta-se uma caracterização detalhada dos principais fenómenos meteorológicos 

característicos da área em estudo. 

 

4.1.3 Área em Estudo 
 

Para o descritor Clima a área em estudo considerada será a área correspondente a zona de influência da 

estação climatológica escolhida para este estudo abrangendo a área de implantação do projecto em análise. 
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4.1.4 Estação Meteorológica 
 

A escolha da estação climatológica para a caracterização do clima da área em estudo teve em conta 

essencialmente a sua proximidade ao projecto de modo a que os valores da estação possam representar a 

envolvente ao projecto e a quantidade de valores necessários a poder fazer uma análise mais expressiva e 

fiel da área em estudo. 

 

Os dados climáticos utilizados nesta caracterização climatológica foram obtidos na Estação Meteorológica da 

Base de Forças Aerotransportadas de Tancos (Latitude: 39º 29’ N; Longitude:8º 26’ W; Altitude: 83 m). A 

estação está situada a cerca de 5 Km dos limites do projecto. 

 

Os elementos disponíveis compreendem dois períodos distintos: 1941/1970 e 1966/95. Comparando os dois 

períodos de observação verificam-se algumas diferenças sobretudo ao nível da precipitação, que, contudo, 

não são relevantes para a caracterização climática. 

 

4.1.5 Caracterização Climática 
 

O clima da região, segundo Thornthwaite, apresenta as seguintes características: sub-húmido seco, 

mesotérmico, apresenta moderado excesso de água no Inverno e uma pequena concentração estival 

da eficiência térmica. 

 

Segundo Köppen, o clima é temperado mediterrânico, com Verão quente e seco. 

 

Apresentam-se de seguida os elementos climáticos que permitiram obter a anterior classificação do clima. 

 

4.1.5.1 Temperatura do ar 

 

A temperatura média anual do ar é de 16,2 ºC; as médias anuais das temperaturas mínimas e máximas são, 

respectivamente, 10,0 ºC e 21,6 ºC o que equivale a uma amplitude térmica de 11,6 ºC, a qual não é muito 

acentuada, reflectindo a influência moderadora atlântica conjugada com alguma influência mediterrânica. 

 

Verifica-se pelo Quadro 4-1 que as temperaturas mais baixas ocorrem nos meses de Dezembro e Janeiro e 

têm valores médios da ordem dos 4 ºC e que os valores médios mais altos se registam nos meses de Julho e 
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Agosto e são de cerca de 30 ºC. Nos últimos 40 anos os valores mínimos e máximos de temperatura 

registados foram de, respectivamente, -6,5 ºC e de 40,5 ºC. 

 

Quadro 4-1– Distribuição das Temperaturas (ºC) 

Valores Médios Valores Absolutos Nº. de dias  

Meses Média Máxima Mínima Máxima Mínima 

Máx> 

25º C 

Min< 

0ºC 

Min> 

20ºC 

Janeiro 9.0 14.1 4.6 22.0 -6.5 0.0 4.0 0.0 

Fevereiro 10.0 15.1 4.9 25.2 -4.1 0.1 2.3 0.0 

Março 12.5 17.6 6.8 26.2 -0.8 0.8 0.5 0.0 

Abril 14.9 20.0 8.6 30.0 -1.0 2.1 0.1 0.0 

Maio 18.5 23.8 11.5 36.0 4.0 10.9 0.0 0.0 

Junho 20.8 26.9 14.0 39.6 7.0 19.7 0.0 0.2 

Julho 23.5 30.2 15.7 40.5 10.0 27.6 0.0 0.8 

Agosto 23.3 30.4 15.8 40.5 9.6 28.3 0.0 0.4 

Setembro 21.4 27.7 14.6 40.5 7.8 20.2 0.0 0.1 

Outubro 18.5 23.2 11.8 34.2 1.2 8.3 0.0 0.0 

Novembro 12.7 16.9 7.5 28.9 -1.2 0.6 0.0 0.0 

Dezembro 9.4 13.6 4.1 19.8 -4.5 0.0 3.4 0.0 

Ano 16.2 21.6 10.0 40.5 -6.5 118.6 10.4 1.5 

 

4.1.5.2 Precipitação 

 

O valor médio anual da precipitação, registado no período de 1941/1970, foi de 833,0 mm, ocorrendo 71% 

desta precipitação no semestre de Outubro a Março. Para o período de 1965/1994, aquele valor médio é um 

pouco inferior - 734,4 mm. 

 

Comparando os valores anuais de precipitação registados entre 1965 e 1994 verifica-se que o valor mais alto 

de precipitação ocorrido foi 1977,9 mm (em 1966) e o mais baixo foi de 471,8 mm (em 1980). Os valores 

mais frequentes de precipitação situam-se entre 600 e 800 mm, tendo sido registados em 12 dos 29 anos 

estudados.  

 

Nesta região predominam as precipitações cuja intensidade se situa entre 1 e 9 mm, ocorrendo, em média, 

61 dias por ano e correspondendo a 59% do número de dias com precipitação. A percentagem do número de 
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dias com precipitações de intensidade inferior a 1 mm é de apenas 15,6% e aquela equivalente à intensidade 

superior 10 mm é de 26% (Quadro 4-2 e Figura 4-1). 

 

Quadro 4-2 – Valores médios de precipitação e de intensidade de precipitação 

Período: 1941/70 

Número de dias 
MESES 

Média 

(mm) R ≥ 0,1 R ≥ 1 R ≥ 10 

Janeiro 119.8 13.5 10.8 7.3 

Fevereiro 113.6 13.3 10.7 4.6 

Março 93.7 12.4 9.6 3.4 

Abril 90.3 8.0 7.6 1.9 

Maio 50.8 6.9 6.8 2.2 

Junho 26.4 3.9 3.1 0.8 

Julho 17.8 0.6 0.5 0.0 

Agosto  4.9 1.2 0.2 0.1 

Setembro 49.2 6.5 4.1 1.2 

Outubro 72.4 9.5 9.2 2.5 

Novembro 102.4 14.6 10.1 4.2 

Dezembro 91.7 12.5 10.3 2.0 

Ano 833.0 102.9 86.8 26.6 
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Figura 4-1 – Valores médios da precipitação mensal 

4.1.5.3 Insolação e Nebulosidade 
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O número de horas, no ano, de sol descoberto é, em média, 2800 horas, o que corresponde a cerca de 60 % 

da insolação máxima possível. Em média, o valor mais baixo ocorre em Janeiro (137,2 horas) e o valor mais 

alto, em Julho (352,5 horas). 

 

Quanto à nebulosidade verifica-se que esta é mais acentuada entre os meses de Novembro a Março, 

assumindo o seu maior índice em Janeiro (Quadro 4-3). 

 

Quadro 4-3 – Insolação e nebulosidade 

Nebulosidade – Nº. de dias 
Meses 

Insolação 

Média (horas) N ≤ 2/10 N ≥ 8/10 

Janeiro 137.2 4.5 15.4 

Fevereiro 141.2 5.4 12.5 

Março 210.2 6.6 12.3 

Abril 248.3 5.8 9.2 

Maio 306.5 8.2 7.4 

Junho 296.0 10.6 4.8 

Julho 352.4 17.6 1.4 

Agosto  342.6 18.1 1.3 

Setembro 241.8 8.8 6.8 

Outubro 213.5 7.7 9.2 

Novembro 152.6 4.7 12.9 

Dezembro 157.9 4.9 12.4 

Ano 2800.0 102.9 105.6 

 

4.1.5.4 Humidade Relativa do ar 

 

Os valores médio mensal e anual da humidade relativa do ar para a zona encontram-se discriminados no 

Quadro 4-4. Como seria de esperar, este elemento climático atinge valores mais elevados nos meses de 

Novembro a Fevereiro; os seus valores mais baixos acontecem nos meses de Julho e Agosto, apresentando 

uma correlação directa com a distribuição da precipitação ao longo do ano e com o número de dias de 

nevoeiro.  

 

Quadro 4-4 – Humidade Relativa do ar e Nevoeiro 
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Humidade Relativa do ar Nevoeiro 
Meses 

U (%) 9 h U (%) 16 h U (%) 19 h Nº médio de dias 

Janeiro 93 69 79 7.1 

Fevereiro 90 66 71 3.9 

Março 83 56 56 3.3 

Abril 78 53 58 2.5 

Maio 72 44 48 0.7 

Junho 71 46 47 1.2 

Julho 68 40 45 0.2 

Agosto  68 38 44 0.2 

Setembro 76 45 47 1.4 

Outubro 83 58 69 3.4 

Novembro 90 66 77 5.0 

Dezembro 92 71 81 7.5 

Ano 80 55 60 36.4 

 

4.1.5.5 Geadas 

 

As geadas repartem-se pelos meses de Outubro a Abril. A sua ocorrência média é de 23 dias no ano. Em 

Março, o número médio de dias de ocorrência deste meteoro é de 3 dias enquanto que em Abril não chega a 

meio dia (Quadro 4-5). 

 

Quadro 4-5 – Número médio de dias com ocorrência de geada 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Nº de dias 6.3 3.4 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 6.7 23 
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4.1.5.6 Vento 

 

Tendo em consideração as variações locais a que este elemento do clima está sujeito, pode-se, com a 

devida salvaguarda, fazer a seguinte caracterização: 

 

− o vento apresenta a sua maior velocidade nos meses de Verão (Junho a Setembro) atingindo o 

valor máximo em Julho (velocidade média de 13,3 Km/h). Nestes meses o vento dominante é 

de NW; 

− nos meses de Inverno a velocidade média do vento é inferior a 9,5 Km/h sendo notória a 

dominância dos ventos de Este. Quanto ao número de dias no ano com velocidades superiores 

a 36 Km/h aquele é reduzido, da ordem dos 7 dias, não se registando velocidades superiores a 

55 Km/h; 

− as acalmias (velocidades inferiores a 1 Km/h) têm uma frequência anual de 16% sendo mais 

frequentes nos meses de Outubro a Março. 

 

Nas figuras seguintes (Figura 4-2; Figura 4-3; Figura 4-4) apresenta-se a distribuição anual das frequências e 

das velocidades do vento para os diferentes rumos e a variação da velocidade do vento pelos meses do ano. 

No Quadro 4.6 encontram-se os valores mensais referentes à velocidade do vento, frequência de acalmias, e 

nº. de dias com velocidades superiores a 36 e 55 Km/h.  

 

Frequência anual
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Figura 4-2 – Distribuição da frequência do vento pelos diferentes rumos, 1941/70 
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Figura 4-3 – Velocidade média anual do vento para cada rumo 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

K
m

/h

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 
Figura 4-4 – Variação da velocidade do vento para os meses do ano 
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Quadro 4-6 – Distribuição mensal da velocidade do vento, frequência de acalmias e nº. médio de dias com 

vento. 

Número médio de dias 
Meses 

Vel. Média do 

vento (Km/h) 

Frequência de 

acalmias (%) Vel ≥ 36 Vel ≥ 55 

Janeiro 6.8 27.8 0.9 0.0 

Fevereiro 9.5 21.8 0.6 0.0 

Março 5.9 16.5 0.7 0.0 

Abril 8.7 13.6 0.5 0.0 

Maio 10.7 9.0 0.4 0.0 

Junho 12.5 9.0 0.5 0.0 

Julho 13.3 5.0 0.7 0.0 

Agosto  12.3 6.0 0.9 0.0 

Setembro 9.2 12.2 0.4 0.0 

Outubro 8.8 20.8 0.2 0.0 

Novembro 8.4 22.5 0.7 0.0 

Dezembro 8.3 22.8 0.4 0.0 

Ano  15.6 6.9 0.0 

 

4.1.5.7 Balanço hídrico e classificação climática 

 

A evapotranspiração potencial foi calculada pelo método de Penman com base nos dados climáticos 

anteriormente apresentados. O valor anual estimado é de 1129,3 mm. 

 

Para a elaboração do balanço hídrico (Quadro 4-7) considerou-se um solo uma capacidade utilizável de 100 

mm. Dele se extraíram os seguintes índices climáticos: 

 

• Índice de Aridez – 57,8% 

• Índice de Humidade – 22,6% 

• Índice Hídrico – 12,1% 

• Concentração Estival da Eficiência Térmica – 55% 

 

Segundo o método de Thornthwaite, estes índices originam a fórmula climática: 
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C1 B2’ s a’ 

que, como referido anteriormente, corresponde a um clima sub-húmido seco, mesotérmico com moderado 

excesso de água no Inverno e pequena concentração estival de eficiência térmica. 

 

Segundo Köppen, o clima é temperado mediterrânico de Verão quente – Csa: 

 

• Temperado – temperatura média do mês mais quente >10ºC 

• Mediterrânico – precipitação média do mês mais seco < 30 mm 

• Verão quente – temperatura média do mês mais quente >22ºC 

 

Quadro 4-7 – Balanço hídrico para a região de Tancos 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T (ºC) 9.0 10.0 12.5 14.9 18.5 20.8 23.5 23.3 21.4 18.5 12.7 9.4 16.2 

ETP (mm) 15.9 45.5 65.1 103.9 155.9 166.2 189.5 171.1 104.7 70.4 27.1 13.9 1129.3 

R (mm) 119.8 113.6 93.7 90.3 50.8 26.4 17.8 4.9 49.2 72.4 102.4 91.7 833.0 

R-ETP 103.9 68.1 28.6 -13.6 -105.1 -139.8 -171.1 -166.3 -55.5 2.0 75.2 77.8 -296.2 

A (mm) 100 100 100 86.4 0 0 0 0 0 2.0 77.3 100  

Var A 0 0 0 -13.6 -86.4 0 0 0 0 2.0 75.2 22.7  

ETR (mm) 15.9 45.5 65.1 103.9 137.2 26.4 17.8 4.9 49.2 70.4 27.1 13.9 577.3 

D (mm) 0 0 0 13.6 105.1 139.8 171.7 166.2 55.5 0 0 0 651.9 

S (mm) 103.9 68.1 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 55.1 255.7 

 

A figura que a seguir se apresenta põe em evidência os meses considerados secos, complementando, 

assim, a caracterização do clima. O termopluviograma (Figura 4-5) relaciona a precipitação em mm com o 

dobro da temperatura em ºC para cada mês, considerando-se o período seco aquele para o qual a 

precipitação mensal é igual ou menor que o dobro da temperatura média mensal. 
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Figura 4-5 – Termopluviograma de Tancos 
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4.2  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

4.2.1 Introdução e Metodologia 
 

O capítulo da Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia foi elaborado com o apoio ao “Estudo sobre a 

incidência da rega com recurso a águas subterrâneas sobre os sistemas aquíferos” elaborado por Luís 

Ribeiro e Maria Paula Mendes do IST - Instituto Superior Técnico e por Maria José Cerejeira e Emília Silva do 

ISA - Instituto Superior de Agronomia elaborado com o propósito do projecto em análise. Serão assinaladas e 

feitas as referências necessárias ao longo deste capítulo, quando se mostrar necessário o pormenor. Este 

estudo encontra-se no Anexo I – Hidrogeologia (futuramente designado por Anexo I) próprio ao presente 

Estudo de Impacte Ambiental pois serão feitas várias referências ao mesmo ao longo deste capítulo de modo 

a complementar a análise do presente. 

 

4.2.2 Área em Estudo 
 

A área em estudo, corresponde à área que permite caracterizar a geologia e hidrogeologia do perímetro do 

projecto e sua envolvente mais próxima. 

 

O local de implementação do projecto em análise insere-se numa área já integrada na actividade agrícola no 

concelho da Chamusca, localizando-se entre as freguesias de Carregueira e Pinheiro Grande. Insere-se todo 

o perímetro sobre a planície aluvionar do rio Tejo mais concretamente na Bacia Tejo - Sado Margem 

Esquerda sobre o sistema aquífero - Aluviões do Tejo. Será essencialmente sobre este sistema que toda a 

análise do presente descritor se irá centrar.  

 

4.2.3 Enquadramento Geológico e Geomorfológico 
 

A área em estudo, insere-se na vasta Bacia Terciária do Tejo, a qual é formada por uma depressão que se 

alarga de montante para jusante, sendo formada por três unidades morfo-geológicas distintas: 

 

− uma zona designada por “Campo”, correspondente à planície aluvionar do Holocénico que coincide 

com a zona de inundação do rio Tejo; 

− uma zona de “Transição”, correspondente aos Terraços Quaternários e areias superficiais; 

− uma zona designada por “Charneca”, correspondente aos Complexos do Pliocénico e Miocénico que 

formam os planaltos desta região. 
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Em termos morfológicos, os terrenos na zona do Campo apresentam declives suaves (inferiores a 4%), com 

pendente longitudinal N-S, acompanhando o rio Tejo. Transversalmente a morfologia é típica das planícies 

aluvionares, apresentando uma zona mais elevada junto ao Tejo seguida de uma zona de cotas inferiores 

onde se registam problemas de encharcamento. Na área Norte do perímetro, onde a planície é mais larga, 

existem duas zonas depressionárias correspondentes aos leitos antigos do rio Tejo, que se caracterizam pela 

grande acumulação de areias e pela existência duradoura de água em alguns locais. 

 

 
Fotografia 4-1 – Aspecto da baixa aluvionar da margem esquerda do rio Tejo (zona norte do perímetro do 

Projecto em análise). 

 

O Projecto de Ordenamento Fundiário das freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira situa-se na planície 

aluvionar do rio Tejo, sendo limitada esta planície por terraços do plistocénico. (IST / ISA, 2008) As altitudes 

são de um modo geral baixas localizando-se as cotas mais altas a NNE de Pinheiro Grande.  

 

Na Figura 4-6 apresenta-se um extracto da Carta Geológica de Portugal (folha 27-D) na qual se representam 

as formações geológicas existentes na área abrangida pelo perímetro e zonas limítrofes. 
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Figura 4-6 – Extracto da Carta Geológica de Portugal (folha 27-D) com a área abrangida pelo perímetro do 

Projecto (s/escala) 
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Pela observação da Figura 4-6, regista-se para além das Aluviões (a) também a presença de Areias 

superficiais (As) no perímetro do emparcelamento. Esta últimas numa faixa situada ao longo da E.N. 118, 

situada entre o extremo Norte da povoação de Pinheiro Grande e uma zona a Sul da povoação do Arripiado.  

 

Dos vários cortes geológicos, mostrados e analisados no estudo apresentado no Anexo I e, apoiados nos 

vários furos presentes no perímetro do emparcelamento é possível constatar que imediatamente a Sul da 

povoação de Arripiado o perfil litológico basicamente descreve-se com areias (aluviões) até cerca dos 24 m 

de profundidade surgindo depois a argila (com 10 m de espessura).  

 

É noutro perfil, um pouco mais a Sul, que temos junto a ponte da Chamusca um perfil com o substrato 

granítico a cerca de 20 m de profundidade, sendo os depósitos terraços a única formação aquífera.  

 

Próximo da ribeira do Vale também surge a 20 m o substrato granítico, tendo como formações aquíferas as 

aluviões cobertas por areias superficiais.  

 

Por último junto ao Tejo na margem esquerda (Porto Carvão) através de outro perfil é possível verificar que 

as aluviões possuem uma espessura mais reduzida, esta devida, talvez, ao desgaste deste curso de água.  

 

4.2.4 Características Litológicas 
 

Aluviões (a) 

As aluviões são um conjunto de sedimentos depositados pelo rio Tejo em condições de redução de carga 

fluvial. O maior desenvolvimento das aluviões situa-se entre Vila Nova da Barquinha e Chamusca, 

abrangendo assim a área em estudo. As aluviões são constituídas por alternância de areias finas e 

grosseiras ou arenitos mais ou menos argilosos, argilas e lodos e cuja base é um deposito de areias com 

seixos e calhaus. Na margem esquerda, a sua espessura diminui para os bordos da bacia , de norte para sul. 

(IST/ISA,2008) 

 

Areias Superficiais (As) 

Tratam-se de areias de origens diversas transportadas e depositadas pelas antigas cheias do Tejo, pelo 

transporte de cursos de água afluentes e pelo transporte eólico a partir de areias fluviais depositadas nas 

zonas mais baixas. (IST/ISA,2008) 
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4.2.5 Tectónica e Sismicidade 

4.2.5.1 Tectónica 

 

Depois de analisadas as cartas Geológica e Neotectonica verifica-se que na área em estudo não se 

encontram cartografados acidentes tectónicos activos. No entanto, situa-se numa zona de grande confluência 

de lineamentos geológicos NW-SE e NE–SW podendo estes corresponder a falhas activas.  
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Figura 4-7 – Localização aproximada do Projecto (verde fluorescente) de Ordenamento Fundiário das 

Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira no extracto da Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:1 000 000 

Serviços Geológicos de Portugal (s/escala) 
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4.2.5.2 Sismicidade 

 

O concelho da Chamusca insere-se na zona de intensidade sísmica de grau VII de acordo com dados 

existentes no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG). Nas zonas de grau VII: É difícil 

permanecer de pé. É notado pelos condutores de automóveis. Os objectos pendurados tremem. As mobílias 

partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fracturas. As chaminés fracas partem ao nível 

das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos 

arquitectónicos. Algumas fracturas nas alvenarias C. Ondas nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos 

desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os 

diques de betão armado para irrigação são danificados. (WWW.INMG.PT) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-8 - Distribuição das Áreas Sísmicas – Escala Internacional (Brito, 1994) 

                                                            
8 Classificação das Alvenarias: 
Alvenaria A: Bem executada, bem argamassada e bem projectada; reforçada especialmente contra os esforços laterais; projectada para resistir às 
forças horizontais. 
Alvenaria B :Bem executada e argamassada; reforçada mas não projectada para resistir às forças horizontais.   
Alvenaria C: De execução ordinária e ordinariamente argamassada, sem zonas de menor resistência tais como a falta de ligação nos cantos 
(cunhais), mas não é reforçada nem projectada para resistir às forças horizontais.  
 Alvenaria D: Construída de materiais fracos tais como os adobes; argamassas fracas; execução de baixa qualidade; fraca para resistir às forças 
horizontais.  
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Segundo o zonamento sísmico para o território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e 

Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a região encontra-se incluída na Zona Sísmica A à qual 

corresponde um coeficiente de sismicidade á de 1,0.  

 

 
Zonas Sísmicas 

(Ordem decrescente de sismicidade) 

Valores do Coeficiente de 

sismicidade, α 

A 1.0 

B 0.7 

C 0.5 

D 0.3 

Figura 4-9 - Zonamento Sísmico de Portugal Continental (s/escala) 

 

A natureza e as características dos terrenos existentes permitem enquadrá-los nos seguintes tipos definidos 

no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes: 

 

• Tipo 1 - rochas e solos coerentes rijos: rochas calcárias, conglomeráticas, xistosas e graníticas, 

quando não decompostas em solos residuais; 
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• Tipo 2 - solos muito duros e muito compactos: saibros graníticos, margas jurássicas, rochas 

sedimentares cretácicas e depósitos plio-plistocénicos; 

• Tipo 3 - solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos: areias eólicas e depósitos 

aluvionares e coluvio-aluvionares quaternários. 

 

A maioria das formações identificadas no local, podem-se englobar na sua maioria, nos terrenos Tipo 3.  

 

4.2.6 Hidrogeologia 
 

Do ponto de vista hidrogeológico, esta Bacia inclui-se num dos três principais Complexos de Portugal 

(TAVARES & GARCIA/DGHEA, 1991) a Bacia do Tejo. Esta possui boas condições aquíferas pois os 

complexos que a constituem são essencialmente detríticos e as camadas greso-arenosas são mais 

permeáveis e, como tal, formam os aquíferos com maior produtividade. 

 

A área em estudo insere-se especificamente na Bacia Tejo-Sado Margem Esquerda sobre o sistema aquífero 

- Aluviões do Tejo. Esta unidade nesta área constitui genericamente um sistema aquífero complexo 

constituído por: aluviões; terraces e areias superficiais de valas e terraces.  

 

 
Figura 4-10 - Sistemas Aquiferos presentes na Bacia do Tejo-Sado (Fonte SNIRH, 2008) 

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   105 

4.2.6.1 Características gerais dos aquíferos presentes na área em estudo 

 

As aluviões do Tejo são uma unidade aquífera constituída por alternâncias de areias (finas e grosseiras) ou 

arenitos mais ou menos argilosos, argilas e lodos, por vezes intercalados por seixos e calhaus, e cuja base é 

um depósito de areias com seixos e calhaus.  (IST/ISA, 2008) 

 

Estas Aluviões (a) possuem boas condições hidrogeológicas, são do tipo livre, confinado com escoamento 

poroso. Pela análise das potencialidades para a constituição de reservas hídricas subterrâneas destas 

formações, conclui-se que, tanto pelas características litológicas e composição granulométrica dos materiais 

que as constituem (funcionando os níveis de grés e cascalheiras como aquíferos), como pela sua 

localização, são estas que possuem as maiores possibilidades de extracção de água, como aliás já acontece. 

 

São muitos os pontos de captação presentes nesta formação, preparou-se um inventário com as 

características principais (ver quadro A2 no estudo apresentado no Anexo I ao presente EIA) sobre algumas 

das captações presentes na área em estudo com análises feitas em periodicidade de diversas fontes: CCDR; 

ISA; IST e INAG.  

 

São estas que nos poderão ajudar a caracterizar, mais a frente, o melhor possível a área em estudo ao nível 

de caracterização quantitativa e qualitativa de águas subterrâneas. 

 

Contudo nos Desenhos 3 e 5 já apresentados anteriormente, é possível visualizar a quantidade de furos 

actualmente presentes no perímetro do emparcelamento rural em estudo. Foram identificadas 896 captações 

na área de projecto. 

 

A grande maioria das captações que se destinam a agricultura, dominante de regadio, possuem actualmente 

uma profundidade genérica de – 18 m e os -20 m. No entanto, tem-se verificado uma tendência para o 

aumento da profundidade de captação em virtude da descida do nível freático, esta descida, por sua vez, 

deve-se em grande medida à intensa exploração deste recurso provocada pelo elevado volume de extracção, 

manifestado pela expansão das culturas regadas e, consequentemente, pela intensa profusão de captações 

(furos) que abastecem a produção agrícola na área do perímetro e restante zona de Campo.  

 

Nestes depósitos aluviais, a espessura das camadas gresosas permite a extracção de bons caudais (na 

ordem das dezenas de litros por segundo), existindo furos em que os níveis aquíferos dão caudais máximos 

de 60 l/s. Os caudais específicos obtidos vão até 45 l/s e, raramente, descem abaixo de 10 l/s. 
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Segundo o Plano de Bacia Hidrografica do Rio Tejo estes aluviões possuem uma produtividade média de 

15,5 l/s. 

 

Quanto a recarga, esta é avaliada pela diferença entre a infiltração superficial no solo e a evapotranspiração 

para a atmosfera, cujo resultado constitui a infiltração profunda que chega ao aquífero.  

 

Estima-se para a área das aluviões do Tejo, genericamente, cerca de 32% da precipitação média anual (648 

mm/ano) para toda a área das Aluviões do Tejo. Para a área de Pinheiro Grande – Carregueira a 

precipitação média anual é ligeiramente inferior considerando-se por isso uma recarga de cerca de 205 

mm/ano. A constituição arenosa confere uma boa recarga assim, a região em estudo apresenta um elevado 

valor de recarga. 

 

Ainda no estudo apresentado no Anexo I faz-se uma análise detalhada do escoamento subterrâneo 

apresentando-se um modelo para as aluviões do Tejo na área Carregueira – Pinheiro Grande. Este modelo 

permite estimar um balanço hídrico do sistema, assim, como os sentidos de fluxo e os tempos de residência 

da água subterrânea. Em suma, o modelo leva a concluir que nas áreas em que as formações do quaternário 

(aluviões e /ou depósitos terraces) estão em contacto com o soco granítico a recarga por fenómeno de 

drenância pode-se considerar quase inexistente. Em relação ao escoamento subterrâneo global este dá-se 

preferencialmente na direcção do rio Tejo no sentido NE-SW.  

 

4.2.6.2 Riscos de Contaminação  

 

A constituição arenosa das formações confere-lhes elevada permeabilidade, característica que facilita a 

infiltração de águas superficiais e, consequentemente, possibilita a recarga dos aquíferos das formações 

subjacentes. De constituição e estrutura propícias ao armazenamento de água, estes depósitos de cobertura 

têm a sua produtividade condicionada pela espessura. 

 

Refiram-se agora os dois principais modos de recarga dos aquíferos: 

 

• por infiltração da água da chuva; 

• por infiltração induzida das águas do rio Tejo e principais ribeiras afluentes, ocorrendo esta situação, 

essencialmente, nas aluviões e terraços quaternários. 

 

Os aquíferos subterrâneos, à semelhança do que sucede com as águas superficiais, estão também sujeitos a 

contaminação. No entanto, as águas subterrâneas estão geralmente mais protegidas dessa contaminação 

devido à acção depuradora dos solos e das rochas. Essa acção depuradora está relacionada com a 
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permeabilidade do meio e é tanto mais eficaz quanto mais lenta for a velocidade da água nesse meio 

(TAVARES & GARCIA, 1991). 

 

A vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição é definida como sendo "...a sensibilidade da qualidade 

das águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero.“ 

(FERREIRA, LOBO , LNEC, 1995). Distinto da definição de vulnerabilidade é o conceito de risco de poluição 

que depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes significativas que 

possam entrar no ambiente subterrâneo, nomeadamente nutrientes, poluição de origem orgânica e/ou 

inorgânica resultantes da aplicação intensiva de produtos fitofarmacêuticos. 

 

A propagação do factor que causa a poluição do aquífero e, consequentemente, a sua vulnerabilidade são 

tanto mais elevadas quanto mais permeável é o meio, independentemente do tipo de factor poluidor. Assim, 

com base nas características litológicas e na estrutura das diferentes formações geológicas, considera-se a 

área estudada inserida numa unidade de “Propagação Muito Rápida” relativamente à vulnerabilidade à 

poluição, justificada pela existência dominante nesta zona de complexos detríticos não consolidados – 

Aluviões (a) e Areias Superficiais (As), classificados como Formações com Elevada Permeabilidade. 

 

Esta constatação é corroborada pela Figura 4-11, na qual se observa que a área estudada se encontra numa 

zona de Vulnerabilidade Muito Grande à poluição, dadas as sua características aluvionares porosas de 

elevada a média permeabilidade. 

 

Os processos de contaminação, de uma forma geral, estão directamente relacionados com o modo como se 

processa a recarga e o escoamento da água nos aquíferos. A vulnerabilidade à poluição, isto é, a maior ou 

menor susceptibilidade de um aquífero ser poluído depende de factores como o tipo de solo, a profundidade 

da zona vadosa, do material do aquífero e da condutividade hidráulica. Estes factores afectam directamente 

o escoamento e o tempo de contacto entre a água e os poluentes retidos no solo, determinando a sua 

retenção ou a sua migração. 

 

A recarga dos aquíferos pode ser feita através de infiltração de água das chuvas; esta, ao transportar 

contaminantes de natureza orgânica e/ou inorgânica provenientes da actividade humana (doméstica, 

industrial e agrícola), vai contaminar o aquífero. As águas residuais de rega são também fontes poluidoras, já 

que o uso de fertilizantes e pesticidas contribui com quantidades adicionais, essencialmente, de nitratos, 

fosfatos e sulfatos que, posteriormente, são lixiviados para os aquíferos através da infiltração de água da 

chuva. 
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Figura 4-11 - Interpretação em termos de vulnerabilidade à poluição das formações aquíferas de Portugal 

Continental. (Fonte: FERREIRA, LOBO , LNEC, 1995) 

 

Conforme referem TAVARES & GARCIA, este problema da poluição dos aquíferos é grave pois é 

extremamente difícil remover os poluentes dum aquífero contaminado; além disso, a contaminação de um 

aquífero pode levar à inviabilização da captação. 
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O “Estudo Hidrogeológico para o Aproveitamento de Águas Subterrâneas na Zona Abrangida pelo PDAR da 

Chamusca” (TAVARES & GARCIA, 1991) refere, em relação à classificação geoquímica, a existência de um 

maior número de águas bicarbonatadas cálcicas. Além disso, afirma-se neste estudo não existirem, no geral, 

problemas graves, no que respeita à classificação da água para fins agrícolas, que possam desaconselhar a 

sua utilização; todavia, refere-se a possibilidade de ocorrerem excepções nas águas das aluviões do Tejo, 

caso possuam elevados teores de cloretos e ferro. 

 

4.2.6.3 Risco de poluição de origem agrícola 

 

As considerações que a seguir se apresentam constituem um resumo da análise efectuada no âmbito do 

PEA do concelho da Chamusca9 (AGROGES/EUROTEAM, 2001) acerca das áreas com risco de poluição de 

origem agrícola, incluindo o presente perímetro de emparcelamento. 

 

De entre as várias substâncias constituintes dos agro-químicos ou dos produtos com origem nas actividades 

animais, são os nitratos que, devido à sua elevada solubilidade e consequente facilidade de arrastamento 

pelas águas das chuvas ou da rega, maior risco de poluição apresentam no contexto da actividade agrícola 

nesta região. De facto, a contaminação das águas com nitratos, quando ultrapassa certos limites, pode ter 

consequências nefastas para o ambiente e para a própria saúde humana, pelo que a sua redução constitui 

um elemento fundamental no combate à poluição dos recursos aquíferos. 

 

O risco de poluição por nitratos de origem agrícola na área estudada foi identificado a partir da análise do 

respectivo potencial poluente, centrando-se esta análise na estimativa da concentração média de nitratos de 

origem agrícola na água de escoamento com base no balanço do azoto nas principais actividades agrícolas 

praticadas nesta área. Trata-se assim de uma abordagem baseada, não nas concentrações observadas de 

nitratos nos aquíferos, mas no contributo potencial das actividades agrícolas para a concentração de nitratos 

nas águas que alimentam esses aquíferos. 

 

O cálculo destes balanços foi feito com vista a obter a quantidade de azoto que, a manterem-se no 

médio/longo prazo os sistemas de produção actuais e, portanto, as actividades praticadas, estaria disponível 

anualmente para lixiviação para os aquíferos; dividindo esta quantidade pelo valor do escoamento médio, 

obtém-se uma estimativa aproximada da concentração média em nitratos das águas de escoamento na 

perspectiva de médio/longo prazo. 

 

 

                                                            
9 Plano de Estruturação Agrária do Concelho da Chamusca 
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A metodologia de cálculo seguida para a determinação do potencial poluente baseou-se numa série de 

etapas que se resumem a: 

 

• determinação da ocupação cultural, considerando a sua desagregação em culturas individualizadas, 

e da densidade pecuária média por freguesia; 

• cálculo do balanço de azoto (em Kg de N por hectare) para cada actividade de produção vegetal, e 

da quantidade de azoto produzida para cada actividade de produção animal realizada nesta zona 

(segundo a aplicação da fórmula apresentada no “Código de Boas Práticas Agrícolas”); 

• estimativa do potencial poluente por tipo de ocupação cultural por freguesia, devidamente acrescido 

do valor de azoto/ha correspondente às actividades pecuárias de acordo com a densidade pecuária 

média por freguesia, atendendo à proporção das várias culturas, dando origem a um valor de N/ha 

médio; 

• estimativa da concentração de nitratos na água de percolação (em mg de N por litro de água), 

utilizando os valores obtidos anteriormente para cada ocupação do solo geograficamente 

determinada, bem como os valores do escoamento hidrológico médio (em mm) respectivos. 

 

Com base no indicador de potencial poluente foram estabelecidas quatro classes de risco de poluição por 

nitratos: 

a) risco muito elevado, quando a concentração estimada das águas de percolação é ≥ 100 

mg de NO3/litro; 

b) risco elevado, quando a concentração estimada das águas de percolação é ≥ 50 e < 100 

mg de NO3/litro; 

c) risco significativo, quando a concentração estimada das águas de percolação é ≥ 25 e < 

50 mg de NO3/litro; 

d) risco reduzido, quando a concentração estimada das águas de percolação é < 25 mg de 

NO3/litro. 

 

Os valores obtidos para cada mancha de solo, de acordo com a ocupação cultural actual e o potencial de 

escoamento dado pelo balanço hidrológico, foram representados geograficamente e, conforme se pode 

observar na Figura 4-12, a maior parte da área estudada apresenta um risco muito elevado de poluição por 

nitratos. 

 

É possível constatar, a mesma conclusão no capítulo 9 do estudo realizado e apresentado no Anexo I ao 

presente estudo, na análise de evolução temporal de nitratos nas águas subterrâneas de captações 

localizadas na área em estudo e no mapa de probabilidades. 
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Figura 4-12 – Carta do risco de poluição por nitratos na área estudada (Fonte: PEA do concelho da Chamusca, 2001) 
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4.2.6.4 Zona Vulnerável do Tejo  

 

Através da Portaria n.º 1100/2004, de 3 de Setembro, foi criada, além de muitas outras, a zona Vulnerável do 

Tejo com o objectivo de melhorar e proteger as águas contra a poluição difusa causada pelos nitratos de 

origem agrícola. A área afecta ao projecto encontra-se integralmente na zona classificada como vulnerável a 

este tipo de poluição.  

 

4.2.7 Qualidade da Água Subterrânea  

4.2.7.1 Usos e necessidades do recurso – Água 

 

Quase todo o perímetro apresenta ocupação agrícola, com excepção de uma zona inculta de 

aproximadamente 67 ha pertencentes ao Exército Português – Campo de Treinos da Brigada 

Aerotransportada de Tancos; existem ainda pequenas manchas florestais dispersas (pinhal, sobreiros e 

choupos) e sebes de pequeno porte (principalmente marmeleiros). Ao longo do rio Tejo desenvolve-se um 

cordão arbóreo, composto maioritariamente por salgueiros brancos (Salix alba L.), o qual se denomina 

maracha. Esta estrutura foi construída através da intervenção humana, cuja existência remonta a algumas 

centenas de anos e cuja função principal é controlar a velocidade da água das cheias, filtrar as partículas 

sólidas de maiores dimensões e outros materiais transportados pela água, impedindo-os de se depositar 

sobre terrenos agrícolas.  

 

Assim, e ao analisar as características constantes das captações analisadas no estudo do Anexo I poder-se-

á dizer que o uso das águas subterrâneas na área em estudo é exclusivamente para rega estando 

apresentado uma análise sobre os quantitativos das extracções que se fazem nestes terrenos no capítulo 3 

do referido estudo apresentado no Anexo I (IST / ISA, 2008).  

 

A ocupação actual cultural é maioritariamente agrícola com culturas anuais (Milho), havendo diariamente 

extracção de aproximadamente de 600 m3 nas áreas de regadio inferiores a 10 hectares e de 1000 m3 para 

áreas de regadio compreendidas entre 10 e 28 ha.  

 

A estimação das necessidades é feita também neste estudo mostrando como necessidades úteis de rega 

valores anuais para o milho de cerca de 722 mm e para as outras culturas de cerca de 503 mm anuais.  

 

Sendo esta uma área com forte uso agrícola e consequentemente com uso de grandes volumes de água 

como é possível verificar não só pelos valores mas também pelo facto de existirem já rebaixamentos dos 
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aquíferos existentes. Importa por isso racionalizar os usos e gerir as necessidades futuras enquanto é 

possível.  

 

A cultura usada, a tipologia de rega adaptada são factores a ter em conta na racionalização deste recurso.  

 

Actualmente os campos agrícolas são caracterizados por faixas rectangulares onde na maioria dos casos 

não é exequível a rega por aspersão. Sendo apenas 19% da área cultivada de milho regada apenas essa por 

aspersão. É importante aqui evidenciar os cenários que foram analisados no capítulo 8 do mesmo estudo 

apresentado no Anexo I (IST/ISA, 2008). Foram simulados 4 cenários, distribuídos métodos de rega 

diferentes e ocupação cultural também diferente.  

 

No cenário 1 considerou-se a presença de Milho e outras culturas sendo que a rega de milho seria 

predominantemente por gravidade. No cenário 3 o mesmo mas com rega predominante por aspersão. 

Atendendo ao aumento no interesse de produção no milho foram simulados os cenários 2 e 4 em que a 

cultura é exclusivamente milho. O cenário 2 admite as várias regas no entanto com predominância na rega 

por gravidade. E o cenário 4 por aspersão. O Milho é uma cultura exigente potenciando os valores 

necessários para a rega.  

 

Em resumo torna-se evidente a diminuição de rebaixamentos do aquifero com resultado da substituição da 

rega por gravidade por rega por aspersão. Actualmente e em virtude da geometria inadequada adoptada é 

inviável a rega por aspersão, contudo, o emparcelamento irá potenciar este tipo de rega em virtude da 

concentração parcelar expectável com a correcção das extremas associadas. 

 

4.2.7.2 Captações de Água Subterrânea 

 

Nos Desenhos n.º 3 e n.º 5 já apresentados anteriormente é possível ver localizados todos os furos 

actualmente existentes no perímetro do projecto em análise, no Desenho n.º 6 podem ver-se localizados os 

novos furos, os furos a selar e também os furos a manter. Todos estes furos têm e terão uso exclusivamente 

para a rega das produções agrícolas a explorar dentro do perímetro em análise.  

 

O estudo apresentado no Anexo I (IST / ISA, 2008), possui uma listagem com a localização de algumas das 

captações presentes na área em estudo que possuem dados sobre os parâmetros físico-quimicos das águas 

subterrâneas em que duas captações pertencem a Câmara Municipal e as restantes 11 são pertencentes a 

particulares. Estas servirão para a análise qualitativa e quantitativa das águas subterrâneas.  
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4.2.7.3 Parâmetros fisico-quimicos das Águas Subterrâneas 

 

Segundo o estudo apresentado no Anexo I as águas subterrâneas apresentam as seguintes características:  

 

• A área entre Carregueira - Pinheiro Grande possui a água bicabornada cálcica.  

• A zona de Pinheiro Grande possui água mais salinizada (a profundidade de 10 m). 

• E por fim na zona do Casal dos Vinte a água é cloretada cálcico-sódica. Este é o único furo com 

estas características. 

 

4.2.7.4 Qualidade da água subterrânea 

 

Com base no estudo feito e apresentado no Anexo I e atendendo as observações feitas às várias captações 

(ver figura 4 do estudo (IST / ISA, 2008) e Capitulo 9) da área em estudo obtemos o seguinte resumo de 

qualidade de águas subterrâneas.  

 

A caracterização da qualidade a água subterrânea é feita por comparação dos dados obtidos e recolhidos, no 

SNIRH (INAG) e em estudos realizados no ISA, e os parâmetros de qualidade das águas destinadas à rega, 

fixados no Decreto-Lei n.º 236/98. 

 

Em suma, dos pesticidas e metabolitos analisados, com elevado potencial de lixiviação para a água 

subterrânea, não foram detectados em nenhuma amostra, durante o período de 2004 a 2006. Dos outros 

parâmetros químicos analisados os cloretos e o ferro (VMR 70 e 5,0 mg/l) excederam os valores máximos 

recomendados em duas amostras, num total de 29 e 25 amostras analisadas, com concentrações máximas 

de 78,01 e 5,4 mg/l respectivamente. O VMR de 50 mg/l para os nitratos foi também excedido em cerca de 

33% das amostras analisadas, com uma concentração máxima de 159 mg/l. Concentrações elevadas podem 

afectar a produção e qualidade das culturas sensíveis. No plano de fertilização da parcela convirá contabilizar 

o azoto veiculado pela água de rega. Em relação aos nitratos verificou-se igualmente que as áreas com 

valores de probabilidade entre os 50 e os 75 % das concentrações de nitratos ocorrerem acima de 50 mg/l, 

se localizam a norte de Pinheiro Grande e na área do Mouchão, sendo os tempos de residência de água 

subterrânea nestas áreas maiores.  

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   115 

4.3  RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.3.1 Introdução e Metodologia 
 

O presente capítulo pretende, de uma forma tão precisa quanto possível, caracterizar os recursos hídricos 

superficiais afectos à zona de intervenção do presente projecto.  

 

A caracterização, apresentada neste capítulo, pretende dar a conhecer o estado das águas superficiais tanto 

do ponto de vista quantitativo como qualitativo.  

 

Os recursos hídricos superficiais, serão caracterizados essencialmente pelas linhas de água mais 

importantes da área em estudo recorrendo aos elementos disponibilizados por diversas entidades, 

nomeadamente a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), a Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR – LVT), o Instituto da Água (INAG), a Câmara 

Municipal do Concelho em estudo – Chamusca - com o intuito de obter o Plano Director Municipal (PDM) do 

concelho, o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

 

Paralelamente utilizou-se ainda as Cartas Militares de Portugal à escala de 1:25.000 correspondentes à área 

em estudo CM330 e CM342.  

 

Para complemento da informação reunida realizaram-se visitas ao local durante o mês de Agosto. 

 

4.3.2 Área em Estudo 
 

Para a análise sobre a caracterização da situação actual relativa aos recursos hídricos da área em estudo, ir-

se-á partir do geral para chegar ao particular. 

 

Assim, a caracterização partirá da bacia hidrográfica do rio Tejo, sobre a qual se faz uma breve 

caracterização, estreitando depois para as sub-bacias de cada uma das ribeiras afectas ao projecto. Com o 

intuito de fazer uma análise mais representativa da zona sobre a qual o projecto proposto tem influência, 

seleccionou-se uma área mais restrita que teve como fundamento a representatividade das sub-bacias 

hidrográficas atravessadas, bem como a avaliação de pressões que circundam o projecto em estudo, 

nomeadamente fontes de poluição, existência de infra-estruturas de saneamento, entre outros factores. 
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Para ajudar na leitura do presente capítulo recomenda-se em simultâneo a leitura dos Desenhos n.º 2 e 5 já 

apresentados no capítulo 3.4 do presente EIA.  

4.3.3 Rio Tejo 
 

O rio Tejo constitui o limite do perímetro de Pinheiro Grande e Carregueira em grande parte da sua extensão, 

nomeadamente a norte e a poente, pelo que esta zona se encontra incluída na bacia hidrográfica deste rio. 

 

Este curso de água é o maior da Península Ibérica com uma bacia hidrográfica de 8100 Km2. A região que o 

rio atravessa caracteriza-se por grandes irregularidades climáticas, sobretudo, no que respeita à pluviosidade 

e pela existência de barragens, com reflexos no caudal do rio que apresenta fortes oscilações. Nasce em 

Espanha, na serra de Albarracim, a 1593 m de altitude, dirige-se para Oeste percorrendo 1100 Km, 275 dos 

quais em território português, desaguando no oceano Atlântico, junto a Lisboa. Atravessa três unidades 

morfológicas muito distintas, podendo diferenciar-se três sectores: 

 

• o superior correspondente à zona de montanha; 

• o médio na meseta ibérica; 

• o inferior ao atravessar a depressão terciária. 

 

Este último sector apresenta, por sua vez, três troços: 

 

− o primeiro desenvolve-se da fronteira até Tancos, no qual o rio corre ao longo de vales 

encaixados; 

− o segundo vai desta localidade até à Vala da Azambuja, num percurso de 73 Km, e é envolvido 

por vales largos, extensas lezírias onde se registam as fortes inundações; 

− finalmente, o último desenvolve-se até à foz, designando-se por Baixo Tejo ou Tejo marítimo, 

que inclui o estuário e está sujeito a marés que chegam até próximo de Valada do Ribatejo. 

 

É exactamente na passagem do primeiro para o segundo troço, na zona de Tancos/Arripiado, onde o rio 

deixa de estar confinado a vales encaixados e alarga o seu leito (início da planície aluvionar), que se 

encontra localizado o presente perímetro. Nesta zona, o rio faz uma curva acentuada para sudoeste, junto à 

localidade do Arripiado, a qual se julga originada indirectamente por intervenção humana por tentativa de 

alteração do leito do rio em tempos idos, que, conjuntamente com a alteração da secção do leito do rio, 

origina grandes problemas no que diz respeito à força e velocidade de entrada das águas no campo aquando 

das cheias. O caudal de ponta de cheia, calculado considerando o regime permanente e para um período de 

retorno de 10 anos, é de 7100 m3/s (para um período de retorno de 5 anos é de 5300 m3/s). 
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Entre a planície ocupada pelos campos agrícolas e a linha de água (Rio Tejo) existe uma zona de transição, 

que funciona como interface entre os ecossistemas terrestre e aquático - um corredor de vegetação 

característica que se desenvolve na margem do rio. 

 

No Ribatejo esse corredor de formações vegetais é denominado Maracha do Tejo.  

 

 
Fotografia 4-2 - Vista Geral do Rio Tejo junto ao projecto em análise 

 

A lista de funções e benefícios de um corredor de vegetação ao longo da margem de um rio é extensa. No 

caso particular de um rio de planície inserido numa zona de grande aptidão agrícola, como acontece na área 

abrangida pelo presente Projecto, destacam-se as importantes funções de tampão, filtração e protecção: 

 

• A vegetação ribeirinha filtra e depura a água sub-superficial que escorre das encostas e da 

bacia de drenagem, retendo sedimentos e nutrientes, protegendo assim o rio da poluição difusa 

proveniente da agricultura. Essa função é particularmente significativa no que toca aos nitratos - 

é tanto maior quanto maior for a carga de azoto e a largura da faixa riparia. 

• A vegetação ribeirinha protege as margens do rio contra a erosão provocada pelos transbordos 

do rio na altura de cheias. A densa rede formada pelas raízes e troncos dessa vegetação retêm 

o solo da margem e abranda a força da corrente. De igual forma filtra as partículas sólidas de 

maiores dimensões e outros materiais transportados pela água das cheias, diminuindo a sua 

deposição sobre terrenos agrícolas. 
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Nesta região, o rio Tejo apresenta um leito largo, com margens baixas e frequentemente apresenta bancos 

de areia. O comprimento total da Maracha do Tejo abrangida pelo Perímetro de Emparcelamento é de 10272 

metros, correspondendo a uma área de 30 ha.  

 

A largura da faixa de vegetação é bastante variável. A largura máxima é de cerca de 63 metros (zona da 

Canada). No seu troço mais estreito tem 14 metros (zona dos Catorze). A largura média é de 31 metros.  

 

Actualmente, observa-se uma deterioração da integridade física da Maracha do Tejo abrangida pelo 

Perímetro de Emparcelamento, com consequente diminuição das suas capacidades defensivas. Tal 

deterioração é visível de duas formas: 

 

• Declínio da vegetação ripícola autóctone; 

• Existência de rombos com vários metros de extensão, que interrompem a continuidade da 

margem. 

 

4.3.3.1 Ribeiras afectas ao projecto (Afluentes do Tejo) 

 

Quanto aos restantes cursos de água que acedem ao campo de Pinheiro Grande e Carregueira, existem 

cinco ribeiras (ver Figura 4-13 e Desenhos nº 2 e 5, já apresentados anteriormente), abastecidas por 

pequenas bacias hidrográficas, localizadas na charneca, cujas principais características são as seguintes: 

 

− a ribeira das Fontainhas (ou das Ferrarias) tem uma bacia de 11,0 Km2, atravessa a E.N. 118 

um pouco a sul do grande dique do Arripiado, entrando na zona de campo onde percorre 1500 

m após os quais deixa de ter leito definido; 

− a ribeira do Vale da Herdade, situada cerca de 1 Km a sul da anterior, tem uma bacia com 2,6 

Km2 e também deixa de ter leito definido poucos metros após o atravessamento com a E.N. 118 

(aproximadamente 450 m); 

− a ribeira do Vale da Vaca que apresenta uma bacia de 19,4 Km2, após atravessar a E.N. 118, 

junto à localidade de Carregueira, inflectindo para sul e espraiando-se num caminho rural; 

− a ribeira do Casal Velho que entra na zona de campo junto à povoação de Pinheiro Grande, é 

abastecida por uma bacia de 17 Km2 e é conduzida entre diques – o seu leito encontra-se 

regularizado neste troço final de 800 m, apresentando uma secção composta trapezoidal, com 

leitos de estiagem e de cheia – até à confluência com o rio Tejo onde existe uma estrutura 

reforçada de entrega no rio Tejo, constituída por colchões Reno, gabiões e calhau aparelhado; 

− a ribeira do Vale da Arrezima, cuja bacia se estende por apenas 3,8 Km2, coincidindo com o 

limite sul do perímetro e com um desenvolvimento de 550 m, desde o atravessamento da E.N. 

118 até desaguar no Tejo. 
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A área em estudo é atravessada transversalmente por estas 5 ribeiras abastecidas a partir de pequenas 

bacias hidrográficas localizadas na zona da charneca. Apenas duas delas – Ribeira da Arrezima e Ribeira do 

Casal Velho – desaguam no Tejo. As restantes deixam de ter leito definido quando entram no perímetro, e a 

água que transportam é descarregada sobre os terrenos agrícolas adjacentes. Esta situação constitui uma 

importante limitação agrícola nesta zona devido aos graves problemas de encharcamento que provoca. 

 

Actualmente não existe um eficiente sistema de drenagem no perímetro em análise atendendo, 

possivelmente, ao facto de não haver actualmente uma gestão integrada dos terrenos envoltos deste 

perímetro. A gestão é individualizada a cada proprietário.  
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Figura 4-13 – Ribeiras de encosta, respectivas bacias hidrográficas e principais ‘zonas de descarga’ de águas 
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4.3.4 Hidrologia 

4.3.4.1 Caracterização geral e actual 

 

A agricultura constitui a principal actividade económica nas duas freguesias abrangidas. Os sistemas de 

produção predominantes baseiam-se em culturas anuais de regadio – culturas arvenses, horto-industriais e 

hortícolas. Existem também algumas parcelas de vinha, pomar e olival, embora em menor escala e com uma 

tendência regressiva. As culturas de Outono-Inverno encontram-se, em geral, condicionadas pelo regime de 

cheias do rio Tejo. 

 

Até à zona imediatamente a montante do perímetro em análise o percurso do rio Tejo mantém-se em leito 

encaixado em vales de certa forma abruptos. No momento em que o rio alcança a zona de Arripiado (local 

onde se inicia o projecto) o seu leito deixa de ser encaixado passando a dispor de uma ampla zona plana 

onde se pode espraiar em situação de cheia.  

 

Em alturas de cheia, na zona plana logo após Arripiado, para Sul, o rio Tejo é forçado a galgar a margem e a 

correr directamente para o campo da Carregueira deixando esta zona encharcada. 

 

A zona de campo adjacente à EN 118 em frente à povoação de Pinheiro Grande possui como condicionante 

ao seu uso o facto de ser uma área de cotas muito mais baixas do que os terrenos adjacentes. Esta situação 

ocasiona acumulação de águas provenientes da zona urbana caudais agrícolas dos campos adjacentes.  

 

Não é possível a drenagem por gravidade normal através das linhas de água na zona do perímetro e sem 

uma rede drenagem bem dimensionada torna-se difícil a prática da agricultura.  

 

Todas estas situações, aliadas com o facto de inexistência de uma condução eficaz das águas que se 

escoam ao longo das ribeiras que se encontram no perímetro do projecto em análise, constituem forte 

condicionalismo à actividade agrícola na medida em que provocam graves problemas de encharcamento que 

se prolongam até muito tarde na Primavera e se estende a uma área considerável. 

 

A caracterização da situação actual relativa à hidrologia de superfície não dispensa a apresentação de 

alguns dados hidrológicos sobre os principais pontos de afluência de água ao perímetro, incluindo as 

principais linhas de água que o atravessam e respectivas bacias, tanto mais que foram estes os elementos 

de base para o dimensionamento da rede de enxugo e drenagem projectada. 
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O estudo desenvolveu-se inicialmente através da análise da precipitação, para a qual se utilizaram os 

registos da precipitação diária do posto udométrico da Chamusca, referentes ao período 1975-1993. 

Mediante uma análise estatística, determinaram-se os valores de precipitação máxima anual durante 1 dia, 2 

dias e 5 dias consecutivos (conforme consta no Quadro 4-8 e na Figura 4-14). Os valores da precipitação 

máxima anual durante 5 dias consecutivos foram utilizados para calcular o coeficiente de drenagem, e os 

valores de 1 dia e 2 dias consecutivos foram utilizados para calcular o caudal de máxima cheia das bacias de 

encosta drenantes para o perímetro. 

 

Visto tratar-se de uma zona agrícola, utilizaram-se os valores da precipitação máxima durante 5 dias 

consecutivos considerando um período de retorno de 5 anos; segundo estes parâmetros, o valor de 

precipitação obtido foi de 114,5 mm ao qual corresponde um coeficiente udométrico de 2,6 l/s.ha. 

 

Atendendo às características dos solos dominantes nesta área (textura média a ligeira), apresentando uma 

elevada capacidade de escoamento interno, e à profundidade média do nível freático (cerca de 4 m), poder-

se-á reduzir o valor do coeficiente udométrico em 20 % devido à infiltração da água no solo e à sua 

capacidade de armazenamento. Neste caso, o valor deste coeficiente a considerar será 2,1 l/s.ha. 

 

Quadro 4-8 – Análise da precipitação – Posto Udométrico da Chamusca (1975-1993) 

Valor  F(P>Pr) Tpr(anos) Ano Pr (1 dia) Ano Pr (2 dias) Ano Pr (5 dias) 

r r/(n+1) (n+1)/r  (mm)  (mm)  (mm) 

  0.00  0  0  0 

19 0.95 1.05 1980 18.2 1991 34.0 1980 38.1 

18 0.90 1.11 1984 22.0 1984 35.0 1984 51.8 

17 0.85 1.18 1991 27.4 1980 35.9 1974 55.5 

16 0.80 1.25 1986 31.5 1974 41.2 1975 65.7 

15 0.75 1.33 1992 32.0 1986 46.5 1991 66.3 

14 0.70 1.43 1990 35.8 1975 51.5 1977 73.1 

13 0.65 1.54 1982 36.4 1987 52.0 1988 73.2 

12 0.60 1.67 1987 38.0 1992 55.0 1986 76.8 

11 0.55 1.82 1985 38.5 1988 56.0 1987 88.8 

10 0.50 2.00 1993 38.6 1985 56.7 1976 93.1 

9 0.45 2.22 1975 42.2 1976 57.0 1990 94.1 

8 0.40 2.50 1977 44.2 1993 59.4 1992 95.5 

7 0.35 2.86 1988 50.4 1990 59.8 1978 100.6 

6 0.30 3.33 1983 52.4 1978 63.8 1993 104.6 

5 0.25 4.00 1976 57.0 1977 64.7 1989 105.1 

4 0.20 5.00 1989 59.1 1979 67.1 1982 114.5 

3 0.15 6.67 1978 62.0 1989 72.4 1979 142.5 

2 0.10 10.00 1979 66.7 1981 77.0 1981 143.0 
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1 0.05 20.00 1981 67.8 1983 86.4 1983 143.4 

F(P>Pr) - Frequência excedente 

Tpr - Período de retorno 

n - número de anos (neste caso n = 19) 
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Figura 4-14 – Distribuição da precipitação máxima durante 1 dia e 5 dias consecutivos, de acordo com os 

diversos valores do período de retorno 

 

Por seu turno, o cálculo do caudal de máxima cheia das bacias de encosta contíguas à zona do projecto 

(Figura 4-15 e e Desenhos nº 2 e 5, já apresentados anteriormente) foi efectuado mediante o método do Soil 

Conservation Service/Dimensionless hydrograph. Este método baseia-se na determinação da intensidade da 

chuva, tendo-se considerado neste caso 6 horas consecutivas, admitindo que a intensidade da precipitação 

se comporta de acordo com a seguinte fórmula: 

i = a * tb 

na qual 

i - intensidade média da chuva em mm/hora durante o período em consideração 

t - tempo da chuvada em horas. 

a e b – constantes 

 

Os resultados desta análise apresentam-se no  

 

Quadro 4-9, onde se pode verificar que os caudais unitários provenientes das referidas bacias de encosta e 

das áreas urbanas são bastante superiores ao valor do coeficiente de drenagem (2,1 l/s.ha), justificando-se a 

ocorrência frequente de situações de encharcamento dos terrenos agrícolas abrangidos pelo perímetro. 
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Considera-se desnecessário ter em conta os caudais de máxima cheia para períodos de retorno maiores 

pois, nessas situações, o nível médio das águas atingido no rio Tejo é de tal modo elevado que o 

escoamento por gravidade da água que percorre a rede de drenagem no Perímetro encontra-se 

comprometido. Em qualquer caso, dever-se-á ter em conta que, em períodos de ponta, mesmo sem 

ocorrência de transbordos a partir do rio Tejo, é natural que se verifiquem situações de encharcamento mais 

ou menos prolongado dos terrenos agrícolas devido ao impedimento do escoamento por gravidade normal 

através das valas de drenagem. 
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Figura 4-15 – Vista geral do Perímetro com a representação das bacias de encosta e áreas urbanas contíguas 
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Quadro 4-9 – Áreas e caudais de máxima cheia provenientes das bacias de encosta e das áreas urbanas 

contíguas ao perímetro, com indicação das valas de drenagem respectivas 

Caudal de máx. cheia 
Bacias 

Área 

(ha) (m3/seg) (l/seg.ha) 
Vala 

Bacia 1 1180 2.95 2.5 V 1 

Bacia 2 183 0.47 2.6 V 1-2 

Bacia 3 194 0.50 2.6 V 2-1 

Bacia 4 1206 3.04 2.5 V 2 

Bacia 5 1289 3.25 2.5 V 4 

Bacia 6 307 0.79 2.6  V 6 

Urb. 1 39 0.19 5.0 V 1-2 

Urb. 2 123 0.62 5.0 V 2-2 

Urb. 3 100 0.50 5.0 V 2-1 

Urb. 4 137 0.69 5.0 V 3 

Urb. 5 48 0.24 5.0 V 5 

 

Pode, portanto, dizer-se que o actual sistema de drenagem existente na área de projecto não é funcional: a 

maior parte das linhas de água que transportam a água drenada a partir das áreas adjacentes ao Perímetro 

não tem ligação com o rio Tejo, descarregando esta água directamente sobre os terrenos agrícolas. Destas 

linhas de água, a única que desempenha convenientemente a sua função é a ribeira do Casal Velho 

(identificada como V4, atravessando transversalmente o perímetro no extremo sul) pois foi objecto de obras 

de regularização, no âmbito das quais se reperfilou o seu leito com a construção de diques para 

encaminhamento das águas até ao rio Tejo.  

 

No extremo Norte do Perímetro existem duas zonas depressionárias (identificadas como ‘Tejo Velho’ e 

‘Corrente dos Foros Novos’ – ver Figura 4-16) que não têm um leito definido pelo que não se consideram 

verdadeiramente como valas, mas que complementam o sistema de drenagem actual. É nestas zonas que se 

concentra a água proveniente dos transbordos do rio Tejo na zona do Arripiado, conduzindo-as ao longo de 

uma determinada extensão mas acabando por descarregá-las directamente sobre os terrenos agrícolas 

situados a jusante. Como tal, esta zona é afectada por períodos prolongados de encharcamento e também 

por uma deposição de materiais arenosos que são transportados pela água. Esta situação cria grandes 

problemas nesta zona ao nível da lavoura e acessibilidade aos terrenos agrícolas. 

 

Ao longo do rio desenvolve-se um cordão arbóreo, composto maioritariamente por salgueiros brancos (Salix 

alba L.), o qual se denomina maracha. Esta estrutura foi construída através da intervenção humana, cuja 

existência remonta a algumas centenas de anos e cuja função principal é controlar a velocidade da água das 

cheias, filtrar as partículas sólidas de maiores dimensões e outros materiais transportados pela água, 

impedindo-os de se depositar sobre terrenos agrícolas. No entanto, a falta de intervenções de manutenção 
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da maracha tem conduzido à deterioração profunda desta importante estrutura de protecção e controlo das 

cheias nesta zona. Os indícios mais evidentes de deterioração são a existência de rombos com vários metros 

de extensão e o declínio generalizado da vegetação que compõem esta estrutura. 
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Figura 4-16 - Vista geral do sistema de drenagem actual e principais zonas de acumulação de água proveniente 

do rio Tejo e bacias de encosta 
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4.3.4.2 Caracterização de Cheias da área em estudo 

 

Fonte: “Planos das Bacias Hidrográficas dos rios Luso-Espanhóis - Síntese” 

A principal condição meteorológica responsável pela origem de elevados escoamentos e caudais, nos cursos 

de água, é a ocorrência de precipitação em grande quantidade sobre as bacias hidrográficas, ou seja, a 

ocorrência das precipitações intensas.(...) 

Além das condições climáticas os factores fisiográficos das bacias hidrográficas condicionam a ocorrência de 

cheias. Os factores geométricos são área, forma, densidade de drenagem e relevo da bacia hidrográfica. Os 

factores físicos são uso e tipo de solo, cobertura vegetal, condições geológicas e rede hidrográfica.  

 

Fonte: “As Cheias em Portugal. Caracterização das Zonas de Risco. 4º Relatório: Bacia Hidrográfica 

do rio Tejo” 

Pelas variações extremas do seu caudal o Tejo deve ser classificado de rio com regime semi-torrencial. O 

caudal de estiagem anda à roda de 50 m3/s no troço inferior, embora, por vezes, se tenha registado caudais 

muito inferiores, que constituem excepções. 

Durante as cheias o caudal passa, porém, rapidamente para 3000, 6000 e mesmo 10000 m3/s. Em ocasiões 

raras e durante períodos curtos, têm-se registado em Vila Velha de Ródão caudais de 15000 m3/s nas 

grandes cheias e apenas de 1 m3/s nas grandes estiagens. As cheias do rio Tejo são bruscas e com 

acentuadas velocidades ascencionais. 

A estas grandes variações de caudal correspondem também consideráveis variações da altura das águas, 

variações que, pela natureza e configuração do leito, são muito mais acentuadas no Alto Tejo. 

Na parte inferior do Médio Tejo a altura vulgar das águas durante a estiagem é de cerca de 1 m, altura que 

sobe a 6 m nas pequenas cheias e a 7 m nas grandes cheias. A altura máxima registada em Santarém foi de 

8,89 m na cheia de 1979. 

A estas alturas registadas, durante as cheias, na parte final do Tejo Médio correspondem alturas de 10 a 12 

m no extremo jusante do Alto Tejo e de 16 a 20 no extremo montante do mesmo troço. 

 

Fonte: “As Cheias em Portugal. Caracterização das Zonas de Risco. 4º Relatório: Bacia Hidrográfica 

do rio Tejo” 

Para se proceder à delimitação das zonas de risco de inundação é necessária a obtenção da linha 

envolvente da superfície livre a considerar para a cheia de dimensionamento do leito maior. Isto é 

conseguido através da fixação das cotas de cheia em diversas secções do leito maior, correspondente à tal 

cheia de dimensionamento. 

A primeira etapa passa portanto pela escolha da cheia de dimensionamento, que corresponde a uma 

determinada probabilidade de ocorrência pretendida. Pensando ser razoável a escolha de uma cheia que 

ocorra, em média, uma vez em cada 100 anos, escolhe-se aquela que ocorreu no ano de 1979, já que foi a 

maior dos últimos 100 anos (...). 
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A segunda etapa consiste na recolha das cotas hidrométricas que ocorreram em 1979 em várias estações: 

 

• Abrantes    34,92 m 
• Tramagal    33,42 m 
• Almourol    27,78 m 
• Barquinha    23,99 m 
• Chamusca   19,56 m 
• Ponte de Santarém  12,18 m 
• Ómnias   11,78 m 
• Ponte de Muge    8,46 m 
 

Estes valores correspondem às cotas de cheia das secções respectivas e servem de base para a 

delimitação das zonas de risco  

 

 
Figura 4-17 - Extracto da Figura A 8.4 constante do PBH – Tejo – Volume III – Delimitação de Áreas Inundáveis 

(s/escala) 
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Figura 4-18 – Áreas de Inundação – Localização aproximada do Projecto em análise (SNIRH, 2007) 

 

É visível na Figura 4-18 que o projecto se insere totalmente numa área de inundação do Rio Tejo. É uma 

zona naturalmente propícia a situações de cheias, atendendo as características geológicas e do solo, e as 

cotas a que se encontra esta zona.  

 

4.3.5 Qualidade das Águas Superficiais 

4.3.5.1 Enquadramento 

 

A água é, sem dúvida, um dos descritores primordiais a ter em conta quando se efectua qualquer análise que 

incida sobre o sector agrícola nesta região, em particular na avaliação dos impactes ambientais decorrentes 

do conjunto de intervenções que integram este Projecto de Ordenamento Fundiário. Este recurso endógeno 

assume uma importância capital para este sector, enquanto factor de produção imprescindível para a 

viabilização económica da actividade, mas sofre igualmente uma forte interacção resultante da forma como é 

explorada e gerida, bem como das consequências em termos de qualidade que advém das práticas culturais 

desenvolvidas. 

 

No caso concreto do perímetro estudado, os recursos aquíferos disponíveis têm sido explorados e geridos de 

forma pouco racional e eficaz, com efeitos negativos ao nível da sua quantidade e também qualidade. O 

primeiro aspecto encontra-se afectado devido a uma desregrada e descontrolada profusão de captações 

subterrâneas (existem numerosas parcelas onde existem diversos furos), associado a técnicas de rega por 

vezes pouco adequadas, com níveis baixos de eficiência de uso da água. Quanto ao segundo aspecto, 

encontra-se em grande parte dependente desta realidade pois, o uso de agro-químicos em quantidades 
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acima do recomendável, aliado à utilização desajustado da água, condiciona o incremento da chamada 

“poluição difusa” (igualmente relacionada com a elevada permeabilidade interna dos solos, na sua grande 

maioria). Refira-se que, tal como é de conhecimento geral, os custos de recuperação ambiental dos aquíferos 

subterrâneos, uma vez afectados por elementos poluentes, são sempre muito elevados, e a obtenção desse 

resultado é difícil e moroso. 

 

As evidências de que essa contaminação já hoje se verifica estão patentes nos resultados das análises 

regulares da qualidade da água para consumo humano, obtidos pela Câmara Municipal da Chamusca nas 

captações que possui na zona do campo para abastecimento das populações locais, que indicam 

frequentemente valores de nitratos superiores ao limite máximo permitido (40 mg/l). 

 

4.3.5.2 Fontes Poluidoras  

 

O projecto em análise insere-se num concelho cuja actividade principal é a agricultura e silvicultura. A 

primeira desenvolve-se na lezíria e nos vales das ribeiras da charneca, e a segunda está ligada apenas à 

charneca. 

 

A indústria presente no concelho encontra-se fortemente associada às actividades agro-florestais, em 

particular nos seguintes sectores: 

 

a) agro-alimentar 

− transformação de produtos agrícolas (uvas para vinho, tomate, etc.); 

− armazenamento e secagem (trigo, milho e arroz). 

b) florestal 

− papel (embalagens e artes gráficas); 

− madeiras (serração, carpintaria e mobiliário); 

− cortiça (preparação). 

 

Existem outros dois sectores com expressividade no concelho: 

 

a) construção 

− cerâmicas, cimento e fibrocimento, construção civil, terraplanagens, extracção de areias; 

b) têxtil 

− malhas e confecções. 

 

 

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   133 

Origem Doméstica 
 

A poluição doméstica surge essencialmente da descarga de águas residuais no meio ambiente sem qualquer 

tratamento ou com um tratamento deficiente.  

 

Os efluentes domésticos são responsáveis por uma elevada carga poluente nos cursos de água quando 

descarregados de forma não controlada, constituindo assim uma ameaça para a saúde publica e para o 

Ambiente. 

 

As águas residuais domésticas apresentam uma constituição bastante variada de substâncias dissolvidas e 

não dissolvidas de origem orgânica e mineral. Normalmente 50 a 70 % do teor de Sólidos Totais (ST) são de 

natureza orgânica, encontrando-se no esgoto fresco 70 a 80 % destas substâncias orgânicas sob a forma 

não dissolvida. Elas são constituídas na sua maior parte por proteínas (40 a 50 %), hidratos de carbono (40 a 

50 %) e gorduras (5 a 50 %). Uma outra característica é o seu teor em microrganismos maioritariamente de 

carácter patogénico (vírus e bactérias). 

 

A forma de evitar a poluição hídrica e o risco para a saúde pública é enviar as águas residuais para uma 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

 

O concelho da Chamusca possui 4 ETAR’s em serviço com tratamento secundário nas freguesias de Ulme e 

Chamusca localizadas nas povoações de Arripiado; Ulme, Chamusca e Vale de Cavalos. Estes 4 sistemas 

de tratamento servem cerca de 7000 hab eq. Atendendo a que a população de Chamusca possui cerca de 

11311 hab este concelho possui um índice de atendimento em tratamento de águas residuais de apenas 

cerca de 62 %.  

 

O sistema de tratamento de Arripiado localiza-se dentro do perímetro junto ao limite Norte do projecto em 

análise. 
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Fotografia 4-3 – Visualização da ETAR de Arripiado 

 

De salientar ainda a presença no concelho da Chamusca de um aterro municipal no entanto, este, encontra-

se afastado em quilómetros para Sul da zona do perímetro em análise.  

 

Origem Industrial 
 

Dependendo da tipologia industrial as cargas serão mais ou menos biodegradáveis. No entanto na bacia do 

estuário do Tejo existe uma forte implementação de indústria alimentar e fabricação de produtos metálicos.  

 

Este tipo de fonte origina efluentes altamente contaminados e caracterizados com elevados teores de matéria 

orgânica, óleos e gorduras, sulfatos e metais pesados.  

 

Neste concelho, Chamusca, predominam as indústrias agro-alimentares. Este concelho tem instalada uma 

fábrica com a denominação da CAE de “Fabricação de Sumos, frutos, e produtos hortícolas” que segundo o 

PBH – Tejo é uma unidade industrial que possui dados analíticos relativos a substâncias perigosas 

nomeadamente Ortofosfatos. Possui uma carga média anual de 782,46 kg de ortofosfatos. O efluente gerado 

pela mesma é tratado com base nos valores médios e descarregado para o Rio Tejo.  

 

Ainda de salientar a existência de uma unidade de extracção de areia junto ao Rio Tejo junto ao perímetro 

em análise.  
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Origem Agrícola e Difusa 
 

As fontes de poluição de origem agrícola e difusa englobam a poluição originada da lavagem e erosão dos 

terrenos agrícolas, das vias rodoviárias e dos meios urbanos impermeabilizados. 

 

A actividade agrícola pode ser responsável por contribuições de poluição difusa importantes nesta zona. 

Como contaminantes potenciais existem os sais dissolvidos nas águas de drenagem das águas de rega, os 

compostos químicos associados à actividade agrícola em regime intensivo, tais como os pesticidas e os 

fertilizantes, compostos orgânicos e inorgânicos de azoto, fósforo e potássio, usados como componentes dos 

adubos. Os pesticidas são substâncias muito persistentes e muito estáveis que sofrem bioacumulação ao 

longo da cadeia trófica. Os principais problemas que ocorrem actualmente são sobretudo relativos ao azoto, 

resultado do seu arrastamento pelas águas pluviais, em solos menos estruturados, contribuindo para a sua 

elevada concentração nas águas superficiais, tendo como consequência a eutrofização.  

 

Os nitratos são seguramente os compostos de origem agrícola com maior participação na poluição difusa e 

que dão origem a maiores preocupações. Os fosfatos são outro composto importante ligado à aplicação de 

adubos na agricultura. Deve-se ter em atenção que grande quantidade do fósforo registado nas amostras 

provém da erosão e arrastamento para os cursos de água da camada superficial do solo agrícola. 

 

O rio Tejo e suas bacias hidrográficas, na área em estudo, não se encontram incluídas em nenhuma “zona 

sensível” (Decreto-Lei n.º 152/97 e Decreto-Lei n.º 172/2001 revogado por Decreto-Lei n.º 149/2004). 

Contudo a área em estudo integra-se, segundo a Portaria n.º 1100/2004 de Setembro de 2004, numa das 

“Zonas Vulneráveis à poluição difusa causada pelos nitratos de origem agrícola”.  

 

A actividade agrícola é de facto uma presença nas margens da bacia em estudo. Na bacia do Tejo a 

agricultura é em alguns casos do tipo latifundiário e com presença de agricultura de regadio. A produção de 

elevadas cargas de azoto e fósforo é evidente. Este tipo de aplicação encontra-se legislado para evitar uma 

adubação excessiva.  

 

Conforme se encontra referido no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, um dos principais problemas que 

afecta a qualidade das águas superficiais (e também subterrâneas) é a poluição difusa, a qual consiste na 

contaminação destas águas originada por actividades não concentradas espacialmente e que pode ser de 

natureza agrícola ou agropecuária, urbana, ou de outro tipo. Segundo este Plano, “...uma das principais 

fontes de poluição difusa tem origem agrícola, resultante de práticas fitossanitárias e de adubação de 

culturas de regadio e sequeiro.”, identificando a região da Chamusca como uma das que apresenta maior 

expressão deste problema na bacia do Tejo. 
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Descrevendo a zona Este além limites do perímetro do projecto em análise não se considera quase a prática 

agrícola, os terrenos são maioritariamente ocupados por espaços florestais. Constituindo assim a área em 

estudo (perímetro do projecto em análise) a maior área agrícola presente na zona.  

 

Outra potencial fonte de contaminação difusa dos recursos hídricos é o tráfego rodoviário. Este é responsável 

pela deposição no pavimento dos poluentes emitidos pelos veículos, nomeadamente partículas, 

hidrocarbonetos e metais pesados, como o chumbo, zinco, cobre e ferro, os quais ao serem arrastados pelas 

águas de escorrência podem contaminar os meios hídricos superficiais e subterrâneos. 

 

Na área em estudo encontram-se para além de 60 km’s de caminhos, em mau estado no perímetro em 

análise, a EN 118 junto ao limite Este do perímetro. O nível de tráfego desta via é relativamente reduzido não 

só pela sua tipologia mas também pelas ligações que possui: a principal ligação é entre Arripiado e Pinheiro 

Grande. Esta via atravessa quase todas as 5 ribeiras já identificadas mais acima facilitando assim este tipo 

de poluição. A EN 118 localiza-se mesmo sobre a zona de inundação, atrás identificada (ver Figura 4-18), 

constituindo esta estrada um importante foco, especialmente a ocorrência das primeiras chuvadas de 

Inverno, de poluição das águas presentes nesta zona.  

 

As águas pluviais dos aglomerados populacionais são, tal como as águas de escorrência das estradas, 

transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados. Esta carga poluente, de natureza 

difusa, torna-se mais significativa em aglomerados mais densos sempre que as águas de recolha pluvial 

sejam lançadas para as linhas de água. 

 

Na área em estudo apontam-se três povoações encontradas nos limites Este do Projecto ou seja mesmo à 

entrada do perímetro, sendo elas: Arripiado, Carregueira e Pinheiro Grande. Arripiado localiza-se mais a 

Norte abraços com o Rio Tejo; Carregueira encontra-se entre a Ribeira de Vale das Vacas e Ribeira do Vale 

da Herdade. Pinheiro Grande localiza-se junto da Ribeira do Casal do Velho. Todas as povoações 

encontram-se abraços com as várias ribeiras que ultrapassam os limites do Projecto de ordenamento 

Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira.  

 

4.3.5.3 Qualidade das Águas Superficiais 

 

Debrucemo-nos agora especificamente sobre os aspectos característicos da situação de referência 

relacionados com a qualidade da água superficial, para que se possa, mais tarde, analisar os impactes 

decorrentes da realização da obra sobre este descritor. 

 

Para uma caracterização quantitativa consubstanciada da qualidade das águas superficiais, com o 

necessário enfoque sobre a área abrangida pelo perímetro de emparcelamento, deveriam de ser compilados 
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e analisados dados relacionados com eventuais registos incidentes sobre as águas que circulam nas linhas 

de água de atravessam a área estudada, mais concretamente nas ribeiras referidas anteriormente. Porém, 

tais dados são inexistentes pois nunca foram efectuados quaisquer estudos ou registos sistemáticos de 

monitorização que permitam apreciar quantitativamente a qualidade destas águas superficiais. Restou, para 

a presente caracterização, a utilização dos dados disponíveis mais aproximados desta zona. 

 

Assim, esta caracterização qualitativa da água baseia-se, em parte, nas medições efectuadas pelas estações 

de monitorização da Rede da Qualidade da CCDR-LVT, recorrendo àquelas que se revelaram mais 

adequadas atendendo à proximidade geográfica da área estudada. De referir, desde já, que a quantificação 

da qualidade da água superficial obtida através desta análise deverá ser considerada com as devidas 

reservas pois a referida monitorização incide sobre as águas do rio Tejo, as quais apresentam certamente 

condições distintas das águas que circulam nas linhas de água que atravessam o perímetro (diferença de 

meio, distintos graus de diluição, etc.). 

 

Para avaliar o estado geral da qualidade da água na área de influência do presente estudo, consideraram-se 

inicialmente, como base de monitorização, as estações de Almourol, localizada a montante da área de 

intervenção, e a de Ponte da Chamusca, a jusante da referida área. No entanto, devido à incompatibilidade 

dos dados, verificou-se não ser possível cruzar a informação, pelo que, alternativamente, considerou-se uma 

outra estação mais a jusante da zona de estudo: a estação de Ómnias 1. 

 

No Quadro 4-10, identificam-se as estações de amostragem seleccionadas, bem como o respectivo código, e 

indica-se a data de início da amostragem. 

 

Quadro 4-10 - Identificação e Caracterização das Estações de Monitorização 

Curso de Água Nome da Estação Código da Estação Data de Início 

Tejo Almourol 17G/02 1985 

Tejo Ómnias 1 18E/04 1985 

Fonte - SNIRH, 2008 

 

A avaliação dos dados obtidos deve ser feita tendo por base os valores constantes na legislação vigente – 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, o qual estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos.  

 

Atendendo ao uso predominante para as águas em objecto de análise seleccionou-se o Anexo XVI 

“Qualidade das águas destinadas à rega” e o Anexo XXI “Objectivos ambientais de qualidade mínima para as 

águas superficiais”.  



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

138   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

 

No quadro seguinte apresentam-se os valores médios obtidos para as estações de qualidade da água 

superficial consideradas e a sua comparação com os valores estabelecidos na legislação acima referida. 

 

Quadro 4-11– Comparação entre os valores médios obtidos nas estações de monitorização da qualidade das 

águas superficiais em análise e os valores relativos ao Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 236/98 Estações 

Anexo XVI Anexo 

XXI 

17G/02 18E/04 VMR VMA VMA 

Parâmetros 

14,06 13,62 60 - - SST (mg/l) 

7,48 6,92 6,5 – 8,4 4,5 – 9,0 5,0 – 9,0 PH 

0,0003 0,0026 0.01 0.05 0.01 Cádmio Total (mg/l Cd) 

0,006 0,010 5.0 20 0.05 Chumbo Total (mg/l Pb) 

0,002 0,008 0.2 5.0 0.1 Cobre Total (mg/l Cu) 

0,13 0,15 5,0 - - Ferro (mg/l Fe) 

0,018 0,016 2.0 10.0 0.5 Zinco Total (mg/l Zn) 

66,07 74,59 575 - 250 Sulfatos (mg/l SO4) 

29,61 33,02 70 - 250 Cloretos (mg/l Cl) 

3,70 4,37 50 - - Nitratos (mg/l NO3) 

2,56 2,24 - - 5 CBO5 (mg/l) 

9,21 8,66 - - 50 Oxigénio dissolvido - lab. (mg/l) 
Nota: Os valores em violação encontram-se apresentados a negrito. 

 

Assim, segundo o Decreto-Lei n.º 236/98, Anexo XXI, verifica-se que os parâmetros estão todos dentro dos 

parâmetros legais. Também para o Anexo XVI os valores estão dentro do legislado.  

 

Os dados de qualidade destas estações foram sujeitos ao sistema de classificação do INAG, onde se atribui 

a classificação em função do parâmetro mais crítico e baseado nos dados analíticos disponíveis. 

 

De forma a permitir uma avaliação geral do estado de qualidade das águas superficiais classificaram-se os 

resultados das estações de monitorização de acordo com o critério do INAG. 
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O INAG classifica os cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para 

usos múltiplos, que classifica as massas de água tendo em consideração diversos parâmetros de qualidade e 

indicando o tipo de usos que potencialmente se podem considerar para cada uma das massas de água 

classificadas. A classificação materializa-se em cinco classes. Esta classificação é apresentada nos quadros 

seguintes, sendo atribuída em função do parâmetro mais crítico e baseada nos dados analíticos disponíveis. 

 

Quadro 4-12– Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade 

para usos múltiplos 

Classe Nível de qualidade 

A – Excelente 
Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as 

utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B – Boa 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer 

potencialmente todas as utilizações (equivalente à classe 1B francesa). 

C – Razoável 

Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio 

sem contacto directo. 

D – Má 
Água com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória. 

E – Muito Má 

Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais parâmetros. São 

consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma ameaça para 

a saúde pública e ambiental. 

 Fonte: www.inag.pt 

 

A atribuição da classificação referida no quadro anterior é feita tendo por base os dados constantes da tabela 

seguinte. 
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Quadro 4-13 - Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas Características de 

Qualidade para Usos Múltiplos 

CLASSE: A B C D E 

PARÂMETRO  Excelente Boa Razoável Má Muito má 

pH   6.5 - 8.5* 5.5 - 9.0 5.0 - 10.00 4.5 - 11.0   

Condutividade (uS/cm, 20ºC) <=750 751 - 1 000 1 001 - 1 500 1 501 - 3 000 >3 000 

SST (mg/l) <=25.0 25.1 - 30.0 30.1 - 40.0 40.1 - 80.0 >80.0 

Sat OD (%) >=90 89 - 70 69 - 50 49 - 30 <30 

CBO5 (mg O2/l) <=3.0 3.1 - 5.0 5.1 - 8.0 8.1 - 20.0 >20.0 

CQO (mg O2/l) <=10.0 10.1 - 20.0 20.1 - 40.0 40.1 - 80.0 >80.0 

Azoto Amoniacal (mg NH4/l) <=0.50 0.51 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 4.00 >4.00 

Nitratos (mg NO3/l) <=5.0 5.0 - 25.0 25.1 - 50.0 50.1 - 80.0 >80.0 

Azoto Kjeidahl (mg N/l) <=0.5 0.51 - 1.00 1.01 - 2.00 2.01 - 3.00 >3.00 

Fosfatos (mg P2O5/l) <=0.40 0.41 - 0.54 0.55 - 0.94 0.95 - 1.00 >1.00 

Fósforo Total (mg P/l) <=0.2 0.21 - 0.25 0.26 - 0.40 0.41 - 0.50 >0.50 

Coliformes Totais (/100 ml) <=50 51 - 5 000 5 001 - 50 000 >50 000 - 

Coliformes Fecais (/100 ml) <=20 21 - 2 000 2 001 - 20 000 >20 000 - 

Estreptococos Fecais (/100 ml) <=20 21 - 2 000 2 001 - 20 000 >20 000 - 

Ferro (mg/l) <=0.50 0.51 - 1.00 1.10 - 1.50 1.50 - 2.00 >2.00 

Manganês (mg/l) <=0.10 0.11 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 1.00 >1.00 

Zinco (mg/l) <=0.30 0.31 - 1.00 1.01 - 3.00 3.01 - 5.00 >5.00 

Cobre (mg/l) <=0.050 0.051 - 0.2 0.201 - 0.5 0.501 - 1.000 >1.00 

Crómio (mg/l) <=0.050 - 0.051 -0.080 - >0.080 

Selénio (mg/l) <=0.01 - 0.011 - 0.050 - >0.050 

Cádmio (mg/l) <=0.0010 0.0011 - 0.0050   >0.0050   

Chumbo (mg/l) <=0.050 - 0.051 - 0.100 - >0.100 

Mercúrio (mg/l) <=0.00050 - 0.00051 - 0.001 - >0.001 

Arsénio (mg/l) <=0.010 0.011 - 0.050 - 0.051 - 0.100 >0.100 

Cianetos (mg/l) <=0.050 - 0.051 - 0.080 - >0.080 

Fenóis (mg/l) <=0.0010 0.0011 - 0.0050 0.0051 - 0.010 0.011 - 0.100 >0.100 

Agentes Tensioactivos (Las-mg/l) <=0.2 - 0.21 - 0.50 - >0.50 

         

* O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora deste intervalo, sem contudo 

significar alterações de qualidade devidas à poluição.  

Fonte: www.inag.pt 
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A classificação obtida para ambas as estações, nos últimos três anos, é A, o que revela uma água isenta de 

poluição e apta para o uso mais exigente. No entanto, foram identificadas como possíveis fontes de poluição, 

as explorações agrícolas situadas nas margens do rio e a extracção de inertes (poluição difusa). 

 

A extracção de inertes do leito do rio tem, obviamente, alguns efeitos nos ecossistemas ribeirinhos, quer 

directamente, pela dragagem ou sucção de quantidades relevantes dos materiais que constituem o leito do 

rio, quer indirectamente, pela propagação da escavação para jusante e pelo seu preenchimento com 

materiais arrastados de montante.  

 

Para complementar esta caracterização da qualidade da água superficial na área estudada, considerou-se 

importante acrescentar algumas considerações de carácter qualitativo relativas às linhas de água abrangidas 

pelo perímetro de emparcelamento, tendo como referência fundamental o conhecimento do local por parte da 

equipa técnica do EIA. 

 

Em primeiro lugar, importa considerar que a maior parte da área das bacias hidrográficas correspondentes às 

cinco ribeiras que afluem à área estudada se situa na zona da charneca, conforme já se viu anteriormente. 

Esse facto permite admitir que a qualidade da água que circula nessas ribeiras, à entrada da área estudada, 

seja pouco afectada pela poluição difusa de origem agrícola uma vez que, na referida zona, a actividade 

agrícola e agro-pecuária assumem um carácter predominantemente extensivo à qual se associa uma 

aplicação reduzida de elementos contaminantes (fertilizantes e pesticidas). Além disso, nas zonas adjacentes 

aos pequenos vales estreitos situados ao longo destas linhas de água, que constituem a maior parte da área 

das respectivas bacias hidrográficas, a ocupação dominante é florestal, o que justifica claramente o reduzido 

risco de contaminação das águas através de poluição difusa nestas zonas. 

 

A partir dos pontos de entrada destas linhas de água no perímetro de emparcelamento, é de prever que o 

risco de contaminação seja progressivamente crescente à medida esta área vai sendo atravessada, pois a 

produção agrícola passa a assumir uma preponderância considerável, e com níveis de intensificação 

bastante mais elevados. Por isso, é admissível considerar que ocorra um progressivo decréscimo de 

qualidade da água superficial ao longo da sua travessia através da área estudada. Estas considerações são 

consubstanciadas pela prática corrente da rega por gravidade em grande parte da área estudada, efectuada 

pelo alagamento dos terrenos ocupados pelas culturas agrícolas e empregando, naturalmente, quantidades 

de água frequentemente superiores aos volumes que as plantas e o próprio solo são capazes de reter. Este 

facto provoca o arrastamento de partículas de solo e de alguns elementos contaminantes presentes nos 

terrenos, veiculados pela aplicação de fertilizantes e pesticidas, por parte da água excedente que escoa, 

tanto para as linhas de água de superfície, como para os aquíferos subterrâneos. 
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O risco de ocorrência deste tipo de poluição difusa não se verifica de igual modo ao longo de todo o ano: é 

mais acentuado na época da Primavera-Verão pois é nessa altura que a actividade agrícola apresenta uma 

maior dinâmica – mobilizações do terreno, sementeiras/plantações, adubações de fundo e de cobertura, 

tratamentos fitossanitários, etc.. Refira-se, para além disso, que durante o período de Outono-Inverno esta 

região é assolada frequentemente pela ocorrência de cheias que, por um lado, impedem o cultivo agrícola e, 

desta forma, atenuam a possível influência negativa desta actividade na qualidade das águas superficiais, e, 

por outro lado, incrementam os níveis de diluição e de arrastamento dos elementos contaminantes nestas 

águas, contribuindo assim para uma melhoria geral da situação. 

 

Finalmente, no que diz respeito à descarga das águas residuais, não foram identificados quaisquer pontos de 

descarga ao longo da zona estudada. Além disso, em relação às características organolépticas das águas de 

superfície, após visita ao local, verificou-se que estas não apresentavam qualquer sinal de turvação nem de 

coloração, nem foi detectado qualquer odor proveniente das linhas de água. 
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4.4  QUALIDADE DO AR  

4.4.1 Introdução e Metodologia 
 

O objectivo ambiental em termos de qualidade do ar é a manutenção de um nível elevado de qualidade do ar 

atmosférico no local de implantação do projecto e em toda a sua envolvente.  

 

A qualidade do ar pode ter implicações não só no ambiente, em geral, como particularmente na saúde 

humana, dependendo os efeitos da natureza e concentração das substâncias em causa, bem como do 

período de tempo em que o indivíduo é exposto às mesmas.  

 

A metodologia seguida para a caracterização do estado actual do ambiente em termos de qualidade do ar foi 

efectuada segundo a avaliação dos seguintes aspectos: 

 

• Receptores sensíveis – onde é analisada a presença na zona de receptores sensíveis, como por 

exemplo áreas habitacionais; 

• Fontes de poluição atmosférica – onde é realizada a caracterização sumária das principais fontes de 

emissão na área de implantação e na envolvente directa do projecto; 

• Análise das condições de dispersão do meio – onde se analisam as condições de dispersão do 

meio; 

• Dados sobre concentrações dos principais poluentes atmosféricos e odores – onde se caracteriza a 

qualidade do ar nas áreas referidas de acordo com os dados de monitorização disponíveis. 

 

4.4.2 Enquadramento Legislativo 
 

Entrou em vigor em 23 de Julho de 1999, o Decreto-Lei nº 276/99 que transpôs para a ordem jurídica 

nacional a Directiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente, a qual institui um novo quadro habilitante em matéria de gestão da qualidade do ar, 

introduzindo uma nova filosofia e uma nova orientação neste domínio. O diploma define as linhas de 

orientação da política de gestão da qualidade do ar. 

 

O artigo 9.º deste mesmo diploma estabelece uma norma transitória para alguns poluentes sendo que neste 

momento para o NO2 os valores limite constantes da tabela F do Anexo I da Portaria 286/93 mantém-se 

válidos até 1 de Janeiro de 2010. 
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A Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, fixa os valores limite e os valores guia no ambiente para o dióxido de 

enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido de carbono, o valor limite para o chumbo e 

os valores guia para o ozono. A Portaria n.º 399/97, de 18 de Junho e a Portaria n.º 125/97, de 21 de 

Fevereiro estabelecem alterações à Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 

 

A Comissão Europeia criou mais Directivas (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/EC) dando 

cumprimento à Directiva 96/62/CE no sentido de reduzir os valores limite para cada poluente. Estas foram já 

transpostas para o direito interno através da publicação do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril que 

estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e 

óxidos de azoto, partículas de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de 

gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do 

Decreto-lei n.º 276/99 de 23 de Julho.  

 

Este decreto-lei vem revogar parcialmente o Decreto-Lei n.º 276/99 e estabelece novos valores limite das 

concentrações no ar ambiente mantendo alguns valores da Portaria ainda em vigor até 2010.  

 

Quadro 4-14 – Monóxido de Carbono  (Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Parâmetro Estatístico de CO 
Valor Limite 

(mg/m3) 

Limiar de 

Alerta 

Máximo diário das médias de 8 horas consecutivas  

(Protecção da saúde humana) 

10 

(10 000 µg/m3) 

 

24 horas  1000 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que o teor máximo de monóxido de carbono de 100 mg/m 3 

não seja ultrapassado em mais de 15 minutos, e que para exposições de 30 minutos, 1 hora e 8 a 24 horas, 

as concentrações não ultrapassem os valores de 60, 30 e 10 mg/m 3 , respectivamente. 

 

Quadro 4-15– Dióxido de Azoto   

Parâmetro Estatístico de NO2 
Valor 
Limite 
(µg/m3) 

Limiar de Alerta Margem de 
Tolerância 

(µg/m3) 
1 hora (Protecção da saúde humana) 200*   

3 horas  400**  
1 ano (Protecção da saúde humana) 40**  20** 

* Anexo  I Portaria 286/93 de 12 de Março 
** Decreto-Lei n.º 111/2002. 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que o teor máximo de dióxido de azoto de 200 µg/m 3 não seja 

ultrapassado em mais de 1 hora, e que para exposições de 1 ano as concentrações não ultrapassem o valor 

de 40 µg/m 3 . 
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Quadro 4-16 – Dióxido de Enxofre  (Decreto Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Parâmetro Estatístico de SO2 
Valor 
Limite  

(µg/m3) 

Limiar de Alerta Margem de 
Tolerância 

(µg/m3) 
1 hora (Protecção da saúde humana) 350*  90** 

3 horas  500  
1 dia (Protecção da saúde humana) 125**  Não se aplica 

*valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil. 
**valor a não exceder mais de três vezes cada ano civil. 

 

Quadro 4-17 – PM10 (Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Parâmetro Estatístico de PM10 
Valor Limite  

(µg/m3) 
1 ano 20 

1 dia (Protecção da saúde humana) 50* 
*valor a não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil. 

 

4.4.3 Algumas Considerações Sobre Qualidade do Ar 
 

A noção de qualidade do ar encontra-se associada ao grau de poluição existente no ar que respiramos. Esta 

poluição pode ser provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas directamente no ar ou 

resultantes de reacções químicas, que alteram aquela que seria a constituição natural da atmosfera. 

Dependendo das características e concentração das substâncias, bem como das condições meteorológicas e 

da localização e tipo das fontes de emissão, estas poderão ter maior ou menor impacte na qualidade do ar. 

 

As fontes de emissão dos vários poluentes atmosféricos são numerosas e diversificadas. De um modo geral 

estas podem dividir-se em: 

 

Antropogénicas – as que resultam das diversas actividades humanas (tráfego automóvel, 

actividade industrial, entre outras); 

Naturais – que englobam fenómenos que ocorrem na Natureza (fogos florestais de origem natural, 

erupções vulcânicas, entre outras). 

Importa, ainda, diferenciar entre fontes fixas, como uma chaminé industrial, fontes móveis, de que é 

exemplo o tráfego e fontes difusas como sejam as emissões provenientes de fugas de tubagens, 

válvulas, bombas, etc.. 
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Quadro 4-18 - Fontes e características físico-químicas dos poluentes atmosféricos 

Poluente Observação 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) 

A emissão deste poluente para a atmosfera provém, no nosso país, na quase totalidade dos 

motores dos veículos rodoviários. Este componente é rapidamente absorvido pelo sangue, 

reduzindo a capacidade de transporte de oxigénio por parte das hemácias. É um composto 

relativamente estável que toma parte, lentamente, nas reacções atmosféricas. Contribui 

indirectamente para o efeito de estufa por reduzir os níveis de radicais hidroxil na atmosfera, 

provocando assim uma mais lenta destruição do metano o qual é um gás causador do efeito 

de estufa. É incolor e inodoro. 

ÓXIDOS DE 

NITROGÉNIO (NO2) 

O tráfego rodoviário é responsável por uma parte significativa da produção de NOx, sendo a 

maioria produzida sob a forma de NO. Também o sector industrial é responsável através da 

queima de combustíveis a temperaturas elevadas. No ar, este composto é oxidado formando 

o dióxido de nitrogénio (NO2), o qual se apresenta como mais tóxico afectando o sistema 

respiratório. O NOx é um composto relevante na química atmosférica, contribuindo para a 

formação do nevoeiro fotoquímico e deposição ácida. Alguns dos produtos gerados nas 

reacções envolvendo NOx são poderosos gases provocadores do efeito de estufa. Este é 

castanho claro quando em baixas concentrações e cria uma brisa castanha desagradável 

quando em altas concentrações.  

PARTÍCULAS 

Os fumos negros são produzidos em grandes quantidades pelos veículos rodoviários, em 

especial pelos alimentados a gasóleo. A indústria cimenteira, química, as siderurgias, as 

pedreiras são algumas fontes industriais para este composto. Estes compostos têm um alto 

poder de rejeição por parte das pessoas, podendo em muito altas concentrações causar 

cancro pulmonar. 

SO2 
Advém da industria, essencialmente, refinarias, caldeiras queimando combustíveis, industria 

química.  

O3 (OZONO) 

É um componente químico com efeitos prejudiciais para os seres vivos quando se encontra 

junto à superfície. Forma-se ao nível do solo resultando das reacções químicas que se 

estabelecem entre alguns poluentes primários tais como óxidos de azoto, compostos 

orgânicos voláteis (COV), ou monóxido de Carbono (CO). Estas reacções dão-se na 

presença de luz solar sendo particularmente importante no Verão. Os poluentes primários 

como CO poderão advir do tráfego automóvel, ou os COV’s da agricultura e floresta entre 

outras tantas fontes. Este é responsável pelo smog químico. 

(Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente) 
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4.4.4 Características da Área em estudo 
 

Considera-se uma área em estudo a envolvente mais próxima (até cerca de 500m) aos limites do Projecto de 

Ordenamento Fundiário.  

 

Identificam-se a seguir as fontes poluentes móveis e fixas de modo a caracterizar a área em estudo em 

termos de poluentes atmosféricos.  

 

Fontes Fixas 

Não existem nas imediações fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos a registar. 

 

Fontes Móveis 

Quanto a fontes móveis além dos caminhos dentro do perímetro que totalizam cerca de 60 km’s de extensão 

total da rede viária que serve esta zona agrícola também possui a EN118 que faz a ligação as povoações 

circundantes.  

 

O pavimento mais característico nos caminhos inseridos na zona agrícola é terra batida, quanto a EN 118 é 

alcatrão.  

 

Não esperados níveis de concentração elevados contudo este tipo de fonte emitirá poluentes como CO 

(monóxido de carbono), NO2 (dióxido de azoto) e Partículas resultantes da combustão de combustíveis. 

Também é de prever na zona do perímetro agrícola a presença de partículas sólidas em suspensão PTS 

respeitantes não a combustão mas ao tipo de pavimento que possui esta zona. Sendo a terra batida o mais 

característico, é normal com a movimentação de veículos verificar o levantamento de poeiras neste local.  

 

Quanto a receptores a área em estudo tem junto ao limite Este as povoações de Carregueira, Pinheiro 

Grande e Arripiado. Aglomerados populacionais que possuem diversos serviços disponibilizados a população 

moradora como escolas, igrejas, farmácias, entre outros. 

 

Sendo o vento um factor de grande influência na qualidade do ar, e atendendo à predominância nesta zona 

de ventos de quadrante N-NW, há uma tendência para a dispersão das emissões referidas na direcção 

oposta à área em estudo. A facilitar a dispersão encontra-se ainda o facto da área em estudo possuir cotas 

baixas e de se encontrar junto do Rio Tejo que funcionará como corredor de fuga para qualquer 

concentração que possa coexistir.  
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4.4.5 Dados de Qualidade para a Área em estudo 
 

Para a área em estudo não se encontra disponível uma inventariação e caracterização sistemática das fontes 

poluidoras da atmosfera. A estação da qualidade do ar mais próxima pertencente à rede Nacional de 

Monitorização da Qualidade do ar da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente localiza-se na 

Chamusca.  

 

Quadro 4-19 - Caracterização da Estação de Monitorização da Chamusca 

Código 3096 

Data de início 01-11-2002 

Tipo de Ambiente Rural Regional 

Tipo de Influência Fundo 

Zona Vale do Tejo e Oeste 

Freguesia Chamusca 

Concelho Chamusca 

Latitude / Longitude 

Coordenadas Gauss Militar (m) 

265176 / 171180 

Altitude (m) 43 

Rede Rede de Qualidade do Ar de Lisboa 

 e Vale do Tejo 

(Fonte: www.qualar.org) 

 
 

Poluente: Dióxido de Azoto (NO2) 

Ano : 2005 

Parâmetro Valor Anual (Base horária) Valor Anual (Base diária) 

Eficiência 99,8% 100% 

Dados Validados (n.º) 8741 365 

Média (µg/m3) 6,6 6,6 

Máximo (µg/m3) 44,80 20,6 

 

DL n.º 111/2002 

Limiar de Alerta (medido em 3 h consecutivas): 400 µg/m3 

N.º de Excedencias=0 
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DL n.º 111/2002 

Protecção da saúde humana - Base Horária 

VL (200 µg/m3)+ MT (50 µg/m3)= 250 µg/m3 

Excedências Permitidas = 18 h 

N. Excedências= 0 

 

Portaria n.º 286/93 

Protecção da Saúde Humana – Base Anual 

Valor Limite = 200µg/m3 

Valor Obtido=19µg/m3 

 

D.L n.º 111/2002 

Protecção da Saúde Humana – Base Anual 

VL (40µg/m3) +MT (10µg/m3) = 50µg/m3 

Valor Obtido=6,6µg/m3 

 

Poluente: PM10 

Ano : 2005 

Parâmetro Valor Anual (Base horária) Valor Anual (Base diária) 

Eficiência 96,1% 95,3% 

Dados Validados (n.º) 8421 348 

Média (µg/m3) 26,9 26,5 

Máximo (µg/m3) 490,6 269,8 

 

DL n.º 111/2002 

Protecção da saúde humana - Base Diária 

VL (50 µg/m3)+ MT (0 µg/m3)= 50 µg/m3 

Excedências Permitidas = 35 dias 

N. Excedências= 19 dias 

 

DL n.º 111/2002 

Protecção da Saúde Humana – Base Anual 

VL (40 µg/m3)+ MT (0 µg/m3)= 40 µg/m3 

Valor Obtido=26,5 
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Poluente: O3 - Ozono 

Ano : 2005 

Parâmetro Valor Anual (Base horária) Valor Anual (Base 8h)* 

Eficiência 99,8% 99,8% 

Dados Validados (n.º) 8743 8746 

Média (µg/m3) 71,7 71,7 

Máximo (µg/m3) 257,7 211,9 
* As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo para um 

determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último período de cálculo será o 

período entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o cálculo de uma média octo-horária são 

necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6 horas. 
 

Directiva 2002/3 /CE  

Protecção da saúde humana - Base Horária 

Limiar de Alerta à População= 240 µg/m3 

N.º Excedências=2 

Limiar de Informação à População=180 

N.º de Excedências= 15 

 

Directiva 2002/3 /CE  

Protecção da Saúde Humana – Base Octo-Horária 

Valor Alvo= 120 µg/m3 

N.º Excedencias Permitidas=25 (a) 

N.º Excedências=56 (b) 
(a) A não exceder mais de 25 dias por ano; 

(b) Número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedências ao valor-alvo (120 µg/m3). Foram verificadas sobretudo 

entre Maio e Setembro especialmente ao inicio da noite e madrugada.  

Portaria n.º 623/96 

Protecção da Saúde Humana: Base Octo-Horária (c) 

Limiar de Protecção = 110 µg/m3 

N.º Excedências=77 

 (c) Média de oito horas do tipo móvel sem sobreposição; calcula-se três vezes por dia, com base no oito valores horários, entre as 0 

e as 8 horas, as 8 e as 16 horas, as 16 e as 24 horas.  
 

Portaria n.º 623/96 

Protecção da Vegetação: Base Horária  

Limiar de Protecção = 200 µg/m3 

N.º Excedências=7 
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Directiva 2002/3/CE 

Protecção da Vegetação: Período de Referência (Maio a Julho) 

AOT40 (d) – Valor Alvo= 18000 µg/m3.h 

Valor Obtido = 21969.1 µg/m3.h (e)  

(d) AOT40 (expresso em (µg/m3).hora) designa a soma da diferença entre as concentrações horárias superiores a 80 µg/m3 (=40 

partes por bilião) e o valor 80 µg/m3, num determinado período, utilizando apenas os valores horários determinados diariamente entre 

as 08h00 e as 20h00. Este valor é calculado em média em relação a 5 anos. 

(e) O valor de AOT40 corresponde ao ano em análise.  

 

Atendendo a que o valor é apenas relativo a 1 ano de análise considera-se pouco expressivo.  
 

Portaria n.º 623/96 

Protecção da Vegetação: Base Diária  

Limiar de Protecção = 65 µg/m3 

N.º Excedências=202 dias 

 

Dos resultados obtidos, verifica-se relativamente aos poluentes PM10 e NO2 a não excedência de valores 

limite não constituindo estes, fonte com elevada capacidade poluente.  

 

Embora os elementos não sejam suficientes para uma correcta análise de caracterização da qualidade do ar 

sobre a área em estudo, o facto de observar inexistência de emissões poluentes significativas relativas a NO2 

e PM10 é também devida a fraca industrialização da zona em conjugação com os factores climáticos e relevo 

(quase nulo). 

 

Quanto ao Ozono, este possui valores que excedem os valores alvo e limiares de Protecção relativos a 

Protecção da Vegetação e Saúde Humana. Os valores excedem excepcionalmente em algumas épocas 

específicas do ano em que as temperaturas são mais elevadas (Verão / Outono) o que é natural acontecer 

com este poluente numa zona como esta com características tão rurais. O O3 “forma-se ao nível do solo 

como resultado de reacções químicas que se estabelecem entre alguns poluentes primários, tais como os 

óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis (COV) ou o monóxido de carbono. Estas reacções dão-se 

na presença de luz solar, sendo particularmente importantes no verão.” (APA, 2008) 

 

Contudo segundo dados diários registados pela APA (Agência Portuguesa de Ambiente) a qualidade do ar na 

zona de Chamusca considera-se genericamente BOA. O que seria de esperar numa zona ruralizada com 

baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de dispersão.  

 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

152   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

4.5  RUÍDO 

4.5.1 Enquadramento Legal 
 

O novo Regulamento Geral de Ruído (R.G.R.) – Decreto-Lei. Nº9/2007 de 17 de Janeiro de 2007 vem 

substituir o Decreto-Lei nº 292/2000.  

 

Além dos conceitos de zona sensível, zona mista já previstos na anterior legislação, acresce o de uma nova 

classificação que estava interligada num dos outros conceitos anteriores que é a de zona urbana 

consolidada. A classificação é da competência das Câmaras Municipais, devendo estas zonas estar 

delimitadas e disciplinadas no respectivo plano de ordenamento do território. 

 

De acordo com as disposições do Decreto-Lei, os níveis sonoros limite nestas zonas são caracterizados pelo 

valor do parâmetro LAeq do ruído ambiente exterior, para três períodos de referência, diurno entardecer e 

nocturno. Os valores limite em função do zonamento são apresentados no quadro seguinte para os 

indicadores Lden (indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno) e Ln (indicador ruído nocturno). 

 

Quadro 4-20 – Valores limite de exposição segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro 

Zona 
Lden 

(24 horas) 

Ln 

(23h00 às 07h00) 

Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Na ausência de 

classificação 
63 dB(A) 53 dB(A) 

 

O novo R.G.R. define ainda (Artigo 5.º - Informação e apoio técnico) que incumbe à Agência Portuguesa de 

Ambiente (antigo Instituto do Ambiente) prestar apoio técnico às entidades competentes para elaborar mapas 

de ruído e planos de redução de ruído, incluindo a definição de directrizes para a sua elaboração. 

 

Com este objectivo a Agência Portuguesa de Ambiente (A.P.A.) elaborou o documento “Directrizes para 

Elaboração de mapas de Ruído”. 

 

As cartas de ruído são instrumentos essenciais no diagnóstico e gestão do meio ambiente sonoro. Sendo 

uma fonte de informação para técnicos de planeamento do território e para os cidadãos em geral, pretende-

se que com estas seja possível planear, prevenir ou corrigir situações, gerando uma melhoria na qualidade 

do meio ambiente sonoro. Nas zonas junto a vias de transportes, a actividades industriais, a actividades 

comerciais e a áreas urbanas em geral, as cartas de ruído revelam-se de grande importância no que se 

refere às novas políticas de melhoria do ambiente sonoro. 
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Os mapas de ruído são considerados como formas privilegiadas de diagnóstico para avaliação da exposição 

das populações ao ruído e como instrumentos que estão na base para a elaboração dos planos de redução 

de ruído. O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e o 

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, transpõe a Directiva n.º2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.  

 

O mapa de ruído traduz o estado acústico do local e as influências das fontes de ruído mais relevantes. Esta 

é apresentada de uma forma sistematizada e seleccionada, sendo uma ferramenta importante no 

planeamento urbano, no desenvolvimento urbanístico, na definição de zonas de actividades, no controlo de 

ruído e no apoio à decisão. A sua análise contempla a situação actual, a fase de construção e a fase de 

exploração.  

 

O mapa de ruído tem, então, os seguintes objectivos: 

 

• Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente; 

• Identificar situações de conflito do ruído com o tipo de zona;  

• Avaliar a exposição ao ruído das populações;  

• Apoiar a decisão na correcção de situações existentes; 

• Planear e definir objectivos e planos para o controlo e a redução do ruído; 

• Influenciar o planeamento urbanístico do local;  

 

A carta de ruído fornece uma visualização global do ruído, permitindo avaliar correctamente as situações em 

cada zona e realizar uma análise primária na gestão do ruído na área do mapa, em termos de ruído 

ambiente. 

 

Nos pontos seguintes apresentam-se algumas definições importantes relativas aos mapas de ruído. 

 

«Mapa de Ruído» - o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em 

documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais correspondem uma 

determinada classe de valores expressos em dB(A); 

«Indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden)» - o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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«Indicador de Ruído diurno (Ld) ou (Lday)» - o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano; 

«Indicador de Ruído entardecer (Le) ou (Levening)» - o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

«Indicador de Ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» - o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

«Período de referência» - o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger 

as actividades humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 

• Período diurno – das 7 às 20 horas; 

• Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

• Período nocturno – das 23 às 7 horas; 

«Receptor sensível» - o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

«Ruído de vizinhança» - o ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são inerentes, 

produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal colocado 

sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição 

ou intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança;  

«Ruído ambiente» - o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

«Ruído particular» - o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

«Ruído residual» - o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

«Zona mista» - a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

«Zona sensível» - a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 

como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período nocturno;  

«Zona urbana consolidada» - a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

Há ainda a realçar os conceitos: 

Valor Limite – Valor que conforme determinado pelo Estado-membro (em Portugal correspondente aos 

valores impostos para zonas sensíveis ou mistas), que, caso seja excedido, deverá ser objecto de medidas 

de redução por parte das autoridades competentes; 
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Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de Tempo – 

Nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido 

naquele intervalo de tempo, 

 
 

em que: L (t) -  valor instantâneo do nível sonoro em dB (A); 

T- o período de tempo considerado. 

 

4.5.2 Metodologia 
 

De acordo com a legislação em vigor, no presente EIA optou-se pela elaboração de Mapas de Ruído para 

que se possa ter a percepção do que se irá passar, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

 

Assim sendo, optou-se neste ponto por explanar a Metodologia específica para a elaboração dos Mapas de 

Ruído. 

 

A elaboração de um mapa de ruído pode ser descrita resumidamente pelo diagrama em baixo apresentado:  
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Figura 4-19 – Diagrama resumo da metodologia adoptada. 

 
O modelo a criar será a base para simular os níveis sonoros na área do mapa devido às fontes de ruído 

consideradas, com o rigor desejado. É desejável que os parâmetros de cálculo adoptados, por um lado, 

garantam o rigor de cálculo exigível, e por outro tornem o cálculo mais célere gerando resultados em 

períodos de tempo aceitáveis. 
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Tráfego Rodoviário 

 

Na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de ruído de tráfego rodoviário, recorreu-se, 

neste estudo, ao método recomendado pela Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente (2002/49/CE) de 25 de Junho. 

 

Aquela Directiva recomenda, no seu anexo II, que para o cálculo do ruído de tráfego rodoviário, deve ser 

utilizado o método NMPB-1996 (Norma XPS 31-133).  

 

Tráfego Ferroviário 

 

Na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de ruído de tráfego ferroviário, recorreu-se, 

neste estudo, ao método recomendado pela Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente (2002/49/CE) de 25 de Junho. 

 

A Directiva recomenda, no seu anexo II, que para o cálculo do ruído de tráfego ferroviário, deve ser utilizado 

o método holandês ”Standaard-Rekenmethode II”. 

 

Fontes industriais 

 

Os níveis de ruído no receptor são calculados de acordo com a Norma ISO 9613; 1996.  

 

Quando não se tem elementos sobre a potência sonora, a determinação desta é baseada na Norma ISO 

8297:1994 (E). Para a determinação da potência sonora, esta norma indica a realização de medições de 

ruído ambiente na área envolvente à unidade industrial em avaliação, realizadas a distâncias (entre pontos e 

entre o ponto e a unidade) e alturas variáveis de acordo com as características da indústria (altura média das 

fontes, comprimento máximo da unidade industrial). 

 

A norma impõem algumas limitações para a determinação das potências sonoras, nomeadamente o facto do 

nível de ruído residual da zona circundante dever ser inferior em pelo menos 6 dB ao nível gerado pela 

indústria, as fontes sonoras devem localizar-se no exterior e as áreas das instalações devem ter um 

comprimento inferior a 320 metros. 

 

O procedimento é simplificado, sendo inicialmente definidas as indústrias que influem no ambiente sonoro 

envolvente. De seguida efectuam-se medições na sua envolvência para caracterização dos níveis sonoros 

gerados pelas fontes de ruído industriais, nos designados locais de calibração das fontes industriais.  
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A potência sonora da unidade industrial é então determinada em função dos valores medidos, inseridos no 

modelo como pontos receptores, fazendo-se variar a potência de cada unidade até que os valores medidos 

sejam iguais aos calculados para os mesmos pontos.  

 

O modelo a criar será a base para simular os níveis sonoros na área do mapa devido às fontes de ruído 

consideradas, com o rigor desejado. É desejável que os parâmetros de cálculo adoptados, por um lado, 

garantam o rigor de cálculo exigível, e por outro tornem o cálculo mais célere gerando resultados em 

períodos de tempo aceitáveis. 

 

Os parâmetros de cálculo adoptados no modelo que está na base dos mapas de ruído da operação de 

emparcelamento, são de seguida descritos. 

 

Quadro 4-21 – Parâmetros de Cálculo 

Parâmetros Dados de cálculo 

Malha de cálculo Malha rectangular de 5x5 metros 

Altura de Avaliação 4 metros 

Volumetria do Edificado Fornecido pelo contratante 

Absorção dos elementos (Coeficiente de 

absorção sonora) 
Ver Quadro seguinte 

Ordem das reflexões 1º grau 

Equidistância das Curvas de nível 0.5 metros 

Comprimento Raio Sonoro 2 000 metros 

Condições Meteorológicas (Períodos de 

Referência) 

Diurno: 50% favorável à propagação de ruído. 

Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído. 

Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído. 
 

Quadro 4-22 – Coeficiente de absorção sonora 

Superfície Factor de absorção 

Floresta / 1.0 

Agricultura 1.0 

Zona urbana 0.0 

Zona Industrial 0.0 

Água 0.0 

Área 0.5 
Nota: (1-absorvente; 0-reflector) 
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A representação gráfica dos mapas de ruído obedecerá aos seguintes requisitos: 

 

• denominação da área abrangida e toponímia de lugares principais; 

• identificação dos tipos de fontes sonoras consideradas; 

• métodos de cálculo adoptados; 

• escala; 

• ano a que se reportam os resultados; 

• indicador de ruído, Lden ou Ln; 

• legenda para a relação cores/padrões-classes de níveis sonoros. 

 

O quadro em baixo apresentado, define a representação gráfica à qual devem obedecer os mapas de ruído. 

 

Quadro 4-23 – Classes do Indicador 
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4.5.3 Identificação do Local em Estudo 
 

A área objecto de estudo localiza-se no Concelho da Chamusca, junto à localidade da Carregueira, 

confinando entre o Rio Tejo e a EN118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20 – Enquadramento da zona em estudo. 

 

Para que o modelo físico de propagação sonora possa fazer o seu papel com o maior rigor possível, é 

necessário modelar as variáveis intervenientes. Nos pontos seguintes é descrito com maior detalhe a 

informação introduzida no modelo, tanto na caracterização da área em estudo como nas fontes de ruído. 

 

Localização da Zona da Operação de Emparcelamento 
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4.5.4 Modelo digital do terreno 
 

O cálculo de um mapa de ruído implica a construção de um modelo digital do terreno (MDT) sobre o qual 

assentarão todos os elementos necessários à simulação nomeadamente os edifícios e as fontes sonoras 

(rodovias, zonas industriais). 

 

Para a elaboração do MDT é necessária informação relativa à altimetria do terreno, nomeadamente curvas 

de nível e/ou pontos cotados. No que se refere ao presente estudo o MDT foi construído a partir de curvas de 

nível cotadas. A informação relativa à topografia é apresentada na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21 – Altimetria do local em Estudo. 

 

A área de estudo, compreende a área do terreno a lotear bem como a área envolvente a este e que pode 

influenciar o ambiente sonoro na área a mapear. As contribuições das fontes sonoras localizadas fora da 

área do mapa, mas com influência representativa nos níveis sonoros existentes dentro dessa área, devem 

ser tidas em linha de conta.  
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A definição da área fora dos limites do plano (área de estudo), tem em conta o tipo e importância das fontes 

em causa, bem como as características de ocupação do solo no limite da área do mapa. Na figura seguinte 

apresenta-se a área de estudo considerada para o estudo onde se visualiza o limite da área do mapa a azul, 

na figura seguinte. 

 

 
Figura 4-22 – Área de estudo (a preto) e área do mapa (a azul). 

 

4.5.5  Edifícios e Barreiras Acústicas 
 

A informação relativa aos edifícios fornecida pelo cliente foi também tida em conta na simulação, em termos 

de localização e altura. Para o cálculo foi ainda considerado um valor médio de absorção sonora para as 

fachadas dos edifícios.  

 

4.5.6 Fontes de Ruído 
 

Na elaboração dos mapas de ruído foram consideradas as fontes sonoras que influem no ambiente sonoro 

da área do mapa, bem como as fontes sonoras que, embora localizadas fora dos limites do plano, têm 

também influência no seu ambiente sonoro. As fontes de ruído foram modeladas de acordo com a sua 

geometria real de forma a reproduzir no modelo a realidade acústica existente e prevista. Os dados utilizados 
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nos presentes mapas de ruído são os fornecidos pelo contratante e os dados recolhidos durante o trabalho 

de campo realizado. 

 

 

Figura 4-23 – Modelação das fontes sonoras 

 

4.5.6.1 Tráfego Rodoviário 

 

A avaliação dos fluxos de tráfego dentro da área do mapa permitiu definir quais as rodovias com maior 

contribuição para os níveis sonoros dentro da área do estudo e assim aquelas que deveriam ser 

consideradas na modelação.  

 

Nas vias sem cobertura do E.P., recorre-se a contagens de tráfego in situ. Para as estradas consideradas 

foram efectuadas contagens de tráfego em pelos menos dois dias distintos, para cada um dos 3 períodos de 

referência. O tráfego em rotundas e acessos quando aplicável é estimado com base nas rodovias que lhes 

são contíguas e em algumas amostragens para verificar as tendências de circulação nesses pequenos 

troços.  

 

Nas estradas usadas para a validação do modelo as contagens de tráfego foram acompanhadas de 

medições acústicas de longa duração. 

 

Tráfego Rodoviário  
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Os valores de tráfego considerados em cada um dos troços, assim como a velocidade considerada para os 

veículos ligeiros nos períodos de referência, são apresentados no quadro seguinte. Relativamente aos 

veículos pesados considerou-se que a sua velocidade é inferior em 10 km à dos ligeiros. Estes dizem 

respeito aos 3 períodos (diurno, entardecer e nocturno). No quadro que se segue, são apresentados os 

dados de tráfego considerados no modelo para a situação existente. 

 

Para o presente mapa a rodovia que influi no ambiente sonoro médio de longa duração é a E.N.118, pelo que 

foi esta a estrada considerada. Para o troço analisado não há contagens de tráfego fornecidas pelo E.P.. 

 

Quadro 4-24 –Tráfego Médio Horário de Cálculo por Período de Referencia – Listagem de Características das 

Vias Rodoviárias para os Períodos Diurnos, Entardecer e Nocturno. 

DIURNO ENTARDECER NOCTURNO 

Estrada 
TMHC 

% 

Veic. 

Pes. 

Vel.Med 

(km/h) 
TMHC 

% 

Veic. 

Pes. 

Vel.Med 

(km/h) 
TMHC 

% 

Veic. 

Pes. 

Vel.Med 

(km/h) 

E.N. 118 30 10 90 25 8 90 8 5 90 

 

Relativamente às cotas do eixo de via, estas foram obtidas por modelação com o software CadnaA. Este 

software gera um modelo digital do terreno (MDT) a partir das curvas de nível ou pontos cotados, colocando 

em seguida os diferentes objectos necessários à modelação sobre o MDT. 

  

4.5.6.2 Tráfego Ferroviário 

 

Não há tráfego ferroviário que influa no nível sonoro médio de longa duração na área do mapa de ruído. 

 

4.5.6.3 Zonas Industriais 

 

Não há fontes industriais que influam no nível sonoro médio de longa duração na área do mapa de ruído. 

 

4.5.7 Validação dos Mapas de Ruído 
 

A validação dos resultados foi efectuada por comparação entre os resultados das medições acústicas de 

longa duração efectuadas nos pontos de validação e os valores calculados pelo modelo para os mesmos 

pontos. É objectivo da validação dos mapas de ruído, calibrar os valores gerados pelo modelo com os 

actualmente existentes, no local.  
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4.5.7.1 Localização dos Pontos de Validação 

 

Os locais de medição foram previamente definidos, de acordo com os seguintes critérios: influência 

predominante de uma só fonte de ruído, proximidade de receptores sensíveis e ausência de obstáculos entre 

a fonte e o receptor. 

 

O ponto de validação encontra-se identificado no Anexo II – Ruído (futuramente designado por Anexo II). 

 

4.5.7.2 Medições Acústicas 

 

Como referido anteriormente para efectuar a validação dos resultados foram efectuadas medições acústicas 

na envolvência da rodovia que atravessa a área de estudo, a E.N. 118.  

 

Durante as medições acústicas junto às rodovias foram sempre efectuadas contagens de tráfego com 

discriminação de veículos ligeiros e pesados, assim como da velocidade média de circulação, para as 

rodovias envolventes. 

 

A localização do ponto considerado é apresentada no Anexo II. 

 

4.5.7.3  Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

 

As medições de ruído ambiente foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730 – "Descrição e 

medição do ruído ambiente". Para cada medição foi registado o parâmetro LAeq, de acordo com o estipulado 

no Regulamento Geral de Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.  

 

Nas medições foi utilizado um sonómetro integrador de classe de precisão 1 Marca Symphonie. Foi utilizado 

um tripé para garantir a estabilidade da medição isolando o mais possível de vibrações que pudessem 

contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com um protector de vento de forma a minimizar o 

efeito do ruído aerodinâmico do vento. 

 

A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada tal como descrito na referida Norma sendo esta a 

ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido humano. 

 

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 

respectivos parâmetros de configuração. 
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No início e no final da série de medições foi verificada a calibração do sonómetro, efectuando, se justificável, 

um ajuste de sensibilidade por meio do potenciómetro de ajuste. O valor obtido no final do conjunto de 

medições não pode diferir do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida, o conjunto de 

medições não é considerado válido. 

 

Todas as medições foram realizadas com o sonómetro montado num tripé, com o microfone a uma altura 

aproximada de 4,00 m e a mais de 3,00 m de qualquer obstáculo.  

 

As medições foram efectuadas em contínuo para períodos de 24 horas, sendo posteriormente tratadas em 

laboratório para identificar eventuais ocorrências de ruídos considerados espúrios e com potencial efeito 

nefasto sobre o rigor dos ensaios. 

 

4.5.7.4 Calibração do modelo 

 

O quadro seguinte apresenta os níveis sonoros medidos nos pontos de validação. 

 

Quadro 4-25 –Valores medidos nos pontos de validação. 

Laeq [dB(A)] Altura Coordenadas (m) Ponto 

de validação Diurno Entardecer Nocturno Lden Receptor X Y 

P A 33.5 31.5 29.7 36.9 4 -22827.86 -23786.95 

* - Média energética dos níveis sonoros medidos em dois dias distintos. 

 

Apresenta-se em seguida o quadro com valores calculados pelo modelo para os receptores. 

 

Quadro 4-26 –Valores calculados pela simulação do modelo para os pontos de validação. 

Laeq [dB(A)] Altura Coordenadas (m) Ponto 

de validação Diurno Entardecer Nocturno Lden Receptor X Y 

P A 31.7 32.1 27.8 35.4 4 -22827.86 -23786.95 

 

Apresenta-se em seguida os quadros comparativos entre os valores calculados pelo modelo e os valores 

obtidos através das medições acústicas. 
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Quadro 4-27 –Comparação entre valores medidos e calculados para o indicador Ln. 

Ponto 

de validação 

LAeq calculado 

(dBA) 

LAeq medido 

(dBA) 

∆ 

(dBA) 
P A 27.8 29.7 1.9 

 

∆ = ( LAeq calculado - LAeq medido) em Módulo 

 

 

Quadro 4-28 –Comparação entre valores medidos e calculados para o indicador Lden. 

Ponto 

de validação 

LAeq calculado 

(dBA) 

LAeq medido 

(dBA) 

∆ 

 [dB(A)] 
P A 35.4 36.9 1.5 

 

∆ = ( LAeq medido- LAeq calculado) em Módulo 
 

A análise dos quadros permite concluir que a diferença entre os valores calculados e os valores medidos é 

inferior ou igual a 2 dB(A), no que se refere aos pontos de validação dos resultados para os dois indicadores 

analisados.  

 

Tendo em conta o valor do diferencial, considera-se os resultados apresentados pelo modelo para a 

elaboração dos mapas de ruído finais como validados. 

 

4.5.8 Situação Prevista 
 

Relativamente aos dados de tráfego rodoviário para a situação prevista (com a execução da operação de 

emparcelamento), os incrementos de tráfego rodoviário foram estimados com base no tipo de ocupação do 

solo e taxa de ocupação prevista. No quadro seguinte, são apresentados os dados de tráfego considerados 

no modelo para a situação prevista. A identificação e localização das vias propostas encontram-se definidas 

no Anexo II. 

 

Quadro 4-29 –Tráfego Médio Horário por Período de Referencia para a situação prevista – Listagem de 

Características das Vias Rodoviárias para os Períodos Diurno, Entardecer e Nocturno. 

DIURNO ENTARDECER NOCTURNO 

Estrada TMHC 

% 

 Veic. Pes. 

Vel.Med 

 (km/h) TMHC 

%  

Veic. Pes. 

Vel.Med  

(km/h) TMHC 

%  

Veic. Pes. 

Vel.Med 

(km/h) 

E.N. 118 35 10 90 29 8 90 9 5 90 
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4.5.9 Resultados 
 

O cálculo dos mapas de ruído foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de pontos de 

cálculo. Para cada um dos pontos da malha o modelo calcula os níveis de ruído adicionando as contribuições 

de todas as fontes de ruído, tendo também em consideração os trajectos de propagação e as atenuações. 

 

Na elaboração dos Mapas de Ruído do Plano em estudo procurou-se identificar locais representativos dos 

diversos ambientes sonoros, as principais fontes emissoras de ruído e locais onde existe uma ocupação 

sensível (zonas residenciais, centros de saúde, escolas, etc). 

 

O resultado dos cálculos, isto é os Mapas de Ruído, podem ser visualizados no Anexo II, para os dois 

indicadores em análise, diurno-entardecer-nocturno e nocturno, e para as duas situações em analise, 

situação existente e situação decorrente com a execução da operação de emparcelamento. 

 

A análise dos Mapas de Ruído produzidos a partir do modelo, mostra que a zona em estudo apresenta áreas 

com níveis de ruído compatíveis com zona sensível. De realçar que é responsabilidade do município, o 

zonamento e este depende do uso do solo existente ou pretendido. As principais fontes de ruído presentes 

no estudo na situação inicial ou existente são o tráfego rodoviário.  

 

Não é de esperar que da situação decorrente com a execução da operação de emparcelamento hajam 

alterações significativas no ambiente sonoro actualmente existente. Na situação prevista mantêm-se as 

principais fontes de ruído da situação existente. Apenas na imediata envolvência da E.N.118 os níveis 

sonoros são mais elevados. 
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4.6  ECOLOGIA 

4.6.1 Considerações Gerais 
 

Começa-se por resumir alguns dos aspectos mais característicos da área estudada, relevantes para a 

análise deste descritor considerando a situação de referência. 

 

A área estudada integra-se na planície aluvionar da margem esquerda do rio Tejo, numa zona designada por 

Campo de Pinheiro Grande e de Carregueira. Trata-se de uma área com solo muito fértil e intensamente 

utilizada para a exploração agrícola. Assim, estes terrenos encontram-se predominantemente ocupados 

pelas culturas do milho, horto-industriais e algumas culturas permanentes (vinhas e pomares), enquanto que 

a vegetação climácica ou potencial é praticamente inexistente. A compartimentação dos campos agrícolas é 

feita por caminhos agrícolas, essencialmente de terra batida, e ainda por valas ou ribeiras. 

 

Esta caracterização da situação de referência incidiu de igual forma sobre as duas componentes integrantes 

do presente factor ambiental – Flora e vegetação, e Fauna -, seguindo, para tal, o estudo da área abrangida 

pelo perímetro de emparcelamento através de três fases distintas: reconhecimento, levantamento de 

dados e tratamento dos resultados. 

 

O trabalho desenvolvido em cada uma destas fases apresenta especificidades relacionadas com cada uma 

das componentes ecológicas referidas, pelo importa apresentar uma descrição individualizada. 

 

4.6.1.1 Flora e Vegetação 

 

O reconhecimento correspondeu à fase de pesquisa de elementos e de percepção da área de estudo. 

 

Os levantamentos de dados foram realizados na área estudada e permitiram a obtenção de elementos para 

a caracterização da flora e da vegetação. Foram realizados de acordo com o método quadrático de Raunkier, 

com amostras de medida determinada de acordo com o critério definido por Cain (in Jensen e Salisbury 

1972), ou seja, tendo em conta se um aumento de 10% da área do quadrado corresponde a um aumento 

inferior ou igual a 10% relativamente ao número de espécies inventariadas. Em cada inventário foram 

registadas as espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas presentes e a abundância de cada uma, de acordo 

com a escala de grau de cobertura (Braun-Blanquet 1932 e Krajina 1960 in Guinochet 1973). Foram colhidos 

exemplares florísticos das espécies cuja identificação não foi imediata, para posterior identificação em 

laboratório. Os inventários florísticos foram realizados em Junho de 2001. 
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O tratamento dos resultados iniciou-se com a identificação dos exemplares colhidos, com recurso à Nova 

Flora de Portugal (Franco 1971-1994), à Flora de Portugal (Coutinho 1939) e à Flora Ibérica (Castroviejo 

1986, 1990, 1993 e 1993a; Garmendia, F. M. & C. Navarro 1998; Talavera et al 1999). Para caracterizar cada 

uma das amostras (inventários), utilizou-se o grau de cobertura de cada espécie para determinar o índice de 

Valorização Florística (GOMES, 1989), que por sua vez permite comparar os diversos inventários efectuados. 

O Quadro 4.22 evidencia a correspondência entre a escala de abundância de Braun-Blanquet e a escala dos 

Índices de Valorização Florística. 

 

Os resultados dos inventários florísticos são apresentados no Anexo III  - Ecologia, posteriormente designado 

por Anexo III (Quadro AIII.1 - Inventários efectuados, e no Quadro AIII.2 - Índice de Valorização Florística). 

 
Quadro 4-30 –Escalas de Abundância e de Valorização Floristica. 

Abundância Valorização 

5 – Espécie dominante 

4 – Espécie muito abundante 

3 – Espécie abundante 

2 – Espécie pouco abundante 

1 – Espécie presente 

r – Espécie rara 

1 – Indivíduos muito numerosos 

 

3 – Indivíduos em aglomerados 

 

5 – Indivíduos isolados 

 

Estes quadros contém ainda informação relativa à data, ao tipo de habitat e à posição de cada inventário, 

mais precisamente as coordenadas geográficas e as coordenadas U.T.M. relativas ao datum Europeu. As 

espécies florísticas foram agrupadas em três grupos, de acordo com o estrato a que correspondem – 

arbóreo, arbustivo ou herbáceo – e em cada grupo foram ordenadas por ordem alfabética. No Quadro AIII.1 

está ainda indicada a percentagem de cobertura do solo para cada um desses estratos. 

 

Para tratamento dos dados foi efectuada a análise de associações (TWINSPAN - Two-Way INdicator 

SPecies ANalysis) e a análise de ordenação NMS (Nonmetric Multidimensional Scaling). Para tal foi utilizado 

o software PC-ORD para Windows. 

 

4.6.1.2 Fauna 

 

No estudo da fauna foi atribuída uma ênfase especial ao trabalho de campo por constituir uma das principais 

fontes de elementos. 
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O reconhecimento correspondeu à fase de pesquisa de elementos e percepção da área de estudo, que 

permitiu seleccionar os locais de amostragem. 

 

Os levantamentos de campo permitiram a obtenção de elementos suficientes para efectuar a caracterização 

da área relativamente à fauna. A saída de campo foi realizada em Junho de 2001. 

 

As técnicas de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos diferentes taxa. 

Relativamente aos métodos de detecção utilizados, a avifauna diurna foi inventariada por observação directa 

(contacto visual e auditivo) uma vez que a grande maioria das aves apresenta actividade diurna. Os 

inventários foram realizados de modo extensivo, sem limite de tempo ou distância, por forma a identificar as 

espécies de avifauna presentes. 

 

Em relação aos mamíferos de médio e grande porte (Ordens: Carnivora, Artiodáctila e Lagomorfa), procedeu-

se à procura de vestígios no terreno, nomeadamente: pegadas, trilhos, fossadas, restos alimentares e 

excrementos, uma vez que a generalidade apresenta hábitos nocturnos ou crepusculares, sendo difícil a sua 

observação directa. No que se refere a répteis e anfíbios, vertebrados que apresentam actividade diurna ou 

crepuscular, optou-se pela observação directa. Não foi possível realizar trabalho de campo orientado para a 

inventariação de Quirópteros.  

 

Os resultados obtidos foram organizados em listas de espécies ordenadas por classe e família. A presença 

de uma espécie foi considerada provável quando, não estando confirmada, ocorre em habitats semelhantes 

aos existentes na área de estudo e em zonas próximas. Estas listas incluem referências aos seguintes 

aspectos da ecologia das espécies: 

 

a) Abundância na área de estudo - No caso da fauna de mamíferos e da herpetofauna, taxa para os 

quais não existem estimativas das populações nacionais, é indicado sempre que possível a abundância 

em Portugal Em relação a este parâmetro as espécies foram distribuídas pelas seguintes classes: 

• MC - Muito comum; 

• CM - Comum ou abundante; 

• ESC - Escassa; 

• R - Rara; 

• MR - Muito rara; 

• X - Dada como existente não havendo dados sobre a sua abundância. 

b) Fenologia - Dada a complexidade do ciclo anual de muitas espécies de aves houve necessidade de 

classificar a avifauna de acordo com o tipo de permanência ao longo do ano. As classes fenológicas 

adoptadas correspondem no fundamental às aconselhadas por Matos (1984): 
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• R - Sedentários ou Residentes;  

• E - Estival; 

• I - Invernante; 

• MP - Migrador de Passagem; 

• O – Ocasional. 

Os termos Residente e Sedentário referem-se a espécies presentes durante todo o ano, e os três seguintes a 

migradores, presentes respectivamente durante a época de reprodução, Inverno, e Primavera ou Outono. O 

estatuto Ocasional foi atribuído a espécies cuja presença na área é de natureza acidental. 

c) Legislação - Devido à sua raridade, ao seu carácter endémico ou a outros factores, muitas espécies 

estão sujeitas a disposições legais sobre a conservação do seu habitat. Sempre que necessário indica-

se a legislação nacional e comunitária, que abrange espécies presentes na área de estudo, 

particularmente o Dec. Lei nº 140/99 e as Convenções de Berna (Convenção Relativa à Conservação da 

Vida Selvagem e dos «Habitats» Naturais da Europa) e de Bona (Conservação sobre Espécies 

Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem). 

d) Estatuto de conservação - Na sua totalidade as espécies inventariadas foram classificadas segundo o 

seu estatuto de conservação baseado nos critérios da União Internacional para a Conservação da 

Natureza, e de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. As classes, a nível nacional, 

utilizadas neste trabalho são as seguintes: 

- Em perigo (E) - Taxa em perigo de extinção e cuja sobrevivência será improvável se os factores 

limitantes continuarem a actuar. Inclui os taxa que se julga em perigo eminente de extinção devido 

aos seus efectivos terem diminuído a um nível crítico ou pelo facto do seu habitat ter sido 

drasticamente reduzido. 

- Vulnerável (V) - Taxa que entrarão na categoria de em perigo de extinção num futuro próximo se os 

factores limitantes continuarem a actuar. Incluem-se neste caso: 

Ü Taxa dos quais todas, ou a maior parte, das populações sofrem regressão acentuada 

devido a sobrexploração, ampla destruição do habitat ou qualquer outro factor ambiental 

que determine uma tendência regressiva na suas populações; 

Ü Taxa cujas populações estão gravemente reduzidas e cuja sobrevivência não está 

garantida; 

Ü Taxa com populações ainda abundantes, mas que estão sob ameaça de sérios factores de 

regressão em toda a sua área de distribuição nacional. 

- Raro (R)  - Taxa com populações nacionais de reduzidos efectivos não pertencendo às categorias 

anteriores. Trata-se normalmente de taxa de distribuição geográfica restrita ou de distribuição 

esparsa numa área mais extensa. 

- Indeterminado (I) - Taxa que se sabe pertencerem às categorias anteriores, mas cuja informação 

existente é insuficiente para decidir em que categoria devem ser incluídos. 

- Insuficientemente conhecido  (K) - Taxa que se suspeita pertencerem a alguma das categorias 

anteriores, mas não se tem a certeza devido à falta de informação. 
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- Não ameaçado (NT) - Taxa que não se incluem em nenhuma das categorias anteriores. 

- Espécies com interesse conservacionista europeu (este campo apenas é aplicado para o grupo 

“Aves”) - Foi recentemente feita uma revisão do estatuto em termos de conservação para as 

diversas espécies deste grupo que ocorrem na Europa. Assim, em colaboração com o Atlas 

Ornitológico Europeu e através de uma rede de mais de 400 colaboradores, foi reunida informação 

sobre as populações reprodutoras, tendências populacionais e populações invernantes em todos os 

países europeus. Com base na informação obtida definiram-se critérios para a classificação de 

espécies com interesse conservacionista na Europa (SPEC - Species of European Conservation 

Concern) e foram determinadas as seguintes categorias: 

Ü SPEC 1 - espécies que ocorrem na Europa e que, à escala mundial, são consideradas 

como ameaçadas, dependentes de acções de conservação ou sem dados suficientes; 

Ü SPEC 2 - espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto 

de conservação desfavorável; 

Ü SPEC 3 - espécies cujas populações não estão concentradas na Europa, mas que aí 

possuem um estatuto de conservação desfavorável; 

Ü SPEC 4 - espécies cujas populações estão concentradas na Europa, mas que aí possuem 

um estatuto de conservação favorável. 

 

O tratamento dos resultados teve por base as listas de espécies obtidas durante a pesquisa bibliográfica 

ou detectadas no trabalho de campo.  

 

O Índice de Valorização Faunístico – IF’ (GOMES, 1989) foi calculado a nível regional, separadamente para 

cada um dos grupos biológicos de fauna (aves, anfíbios, répteis e mamíferos). A pesquisa a nível regional foi 

realizada nas quadrículas imediatamente adjacentes à da área de estudo. No caso particular das aves, os 

IF’s foram calculados tendo em conta apenas a espécies que utilizam a área de modo regular, isto é, apenas 

se consideraram as espécies residentes, estivais ou invernantes, tendo sido excluídas as espécies 

ocasionais ou migradoras de passagem.  

 

A avaliação do valor de conservação das comunidades faunísticas é realizada com base na percentagem do 

IF’ Local relativamente ao valor do IF’ Regional. A classificação do IF’ Local realiza-se de acordo com a 

seguinte escala: 

 

Ü Muito Baixo – 0 a 20% 

Ü Baixo – 21 a 40% 

Ü Médio – 41 a 60% 

Ü Elevado – 61 a 80% 

Ü Muito Elevado – 81 a 100% 
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4.6.2 Flora e Vegetação 
 

Os Quadros AIII.1 e AIII.2 (Anexo III) apresentam e caracterizam as amostragens da flora e da vegetação 

dos habitats da área de estudo. 

 

Os campos agrícolas são o habitat predominante da área estudada. Na altura do trabalho de campo, 

verificou-se que o milho era a cultura mais abundante. Nos campos de milho (Zea mays L.), esta espécie 

ocupa mais de ¾ da área, sendo a diversidade específica muito reduzida; estão presentes algumas espécies 

herbáceas características de locais húmidos, nomeadamente a junça (Cyperus longus L. ssp. badius 

Arcangeli (Desf.) Aschrs. et Graeb.), a cavalinha (Equisetum ramosissimum Desf.) e/ou espécies típicas de 

locais cultivados, como a gramínea Setaria verticillata (L.) Beauv. var. verticillata. 

 

Nos campos de vinha, a espécie Vitis vinifera L. ssp. vinifera ocupa entre ½ e ¾ da área; a restante área é 

ocupada por um estrato herbáceo mais ou menos denso, consoante a intensidade e o tipo de intervenção 

humana através de acções de “limpeza”, sendo no entanto a diversidade específica considerável (Quadro 

AIII.1). 

 

O pomar de citrinos inventariado foi um pomar de laranjeiras (Citrus sinensis (L.) Osbeck). Registou-se uma 

diversidade específica reduzida, constituída por herbáceas como a Torilis arvensis (Hudson) Link ssp negleta 

(Schultes) Thell., ruderal ou invasora, e a gramínea Hordeum murinum L. ssp. leporinum (Link) também típica 

de locais ruderalizados, entre outras. 

 

Nas valas, cujo curso por vezes se sobrepõe a ribeiras ou linhas de água naturais, a diversidade específica é 

considerável, mas predominam espécies exóticas e infestantes. Ao nível arbustivo, domina a cana (Arundo 

donax L.), uma espécie introduzida (para delimitar e proteger os taludes das valas) e hoje considerada 

infestante, uma vez que se propaga com muita facilidade e dificulta ou impede totalmente o crescimento das 

espécies autóctones. No estrato herbáceo, as espécies não autóctones são a gramínea Paspalum 

paspalodes (Michx) Scribnere, proveniente das regiões tropicais, e Veronica persica Poiret 

(Scrophulariaceae), proveniente do sudoeste da Ásia e de espontaneidade incerta, sendo considerada como 

a infestante mais importante do género em muitas regiões (Franco, 1984). A gramínea referida é a herbácea 

predominante, enquanto a espécie autóctone mais abundante é a convolvulácea Calystegia sepium (L.) R. 

Br. ssp. sepium, típica de margens de cursos de água, terrenos húmidos, sebes e incultos. 

 

O inventário realizado num dos caminhos (inventário nº 5) mostra que o único estrato presente é o herbáceo 

e que este tem percentagem de cobertura reduzidíssima: à excepção da gramínea Corynephorus canescens 

(L.) Beauv., todas as espécies têm percentagem de cobertura muito fraca e/ou estão representadas por 
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indivíduos pouco numerosos. A gramínea referida é frequente em quase todo o território de Portugal 

Continental, ocupando habitats muito diversos desde que sejam pobres em cálcio. As restantes herbáceas 

inventariadas, nomeadamente Chamaemelum mixtum (L.) All., Erodium cicutarium (L.) L’Hér. e Plantago 

lagopus L., são típicas de terras cultivadas e margens de caminhos ou de locais secos. 

 

O inventário nº 6 corresponde a uma sebe que delimita um caminho e um campo agrícola, onde são 

abundantes duas espécies arbóreas, o freixo (Fraxinus angustifolia Vahl ssp. angustifolia) e o choupo-branco 

(Populus alba L.). O estrato arbustivo é constituído apenas pela cana, com percentagem de cobertura entre 5 

e 25 %. O estrato herbáceo é abundante, ocupando um total de 80% da área inventariada, e predomina a 

gramínea Avena barbata Link, com percentagem de cobertura entre 25 e 50 %. Este tipo de vegetação é, no 

entanto, muito pontual e raro na área estudada. 

 

Esta análise de habitats, confrontada com os resultados da caracterização da ocupação cultural, reflecte bem 

o panorama da área estudada ao nível da distribuição e representatividade do coberto vegetal actual. A 

grande maioria da área está votada à ocupação agrícola, cingindo-se as diferenças ao tipo de culturas 

presentes (culturas anuais, em especial o milho, pomares e vinhas) e respectivo peso relativo, atribuindo-se 

naturalmente um baixo valor ecológico a esta forma de coberto vegetal dada a intensa intervenção humana a 

ela associada e às vincadas diferenças em relação à flora e vegetação original típica desta região. 

 

Complementarmente aos habitats identificados, da observação dos dados de ocupação cultural ressalta a 

existência de determinadas zonas com ocupação florestal, ainda que tenham uma expressão muito reduzida 

no cômputo da área total do perímetro. Das espécies florestais identificadas, apenas se destaca a existência 

de uma pequena área de sobreiros, cuja importância advém do facto de se tratar de um tipo de árvores com 

um estatuto especial de protecção: o arranque e destruição dos sobreiros está sujeito a regulamentação 

especifica e carece de autorização própria, devido ao papel de destaque que esta espécie assume na flora 

nacional. Neste caso, a reduzida representatividade na área estudada deste tipo de coberto vegetal é 

inversamente proporcional ao seu valor ecológico. 

 

4.6.3 Fauna 

4.6.3.1 Avifauna 

 

As aves podem ou não ser detectadas num dado local onde ocorrem regularmente, dependendo de vários 

factores, como os seus períodos de actividade, a sua conspicuidade ou falta dela, a sua fenologia, a sua 

densidade na área, os habitats visitados, o conhecimento da área por parte do observador, etc. São factores 

que estão relacionados com a sua elevada mobilidade em relação aos restantes grupos de vertebrados.  
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De acordo com os dados recolhidos na Nature Database 2000, encontram-se referenciadas 76 espécies para 

a área de estudo, das quais 47,4% são residentes, 21,2% são estivais, 19,7% são invernantes e 11,8% são 

migradores de passagem. O trabalho de campo permitiu confirmar a presença de 24 espécies (Anexo III, 

Quadro AIII.3), o que representa cerca de 46% das espécies que se encontram dadas para a área de estudo 

e que podem ocorrer nesta época do ano. 

 

A análise dos dados de avifauna no contexto regional revela-nos que o valor de conservação das aves 

referenciadas para a área de estudo é muito baixo, situando-se na ordem dos 2,5%, conforme se pode 

observar na figura seguinte. 

 

 Valor de Conservação das Aves a Nível Regional

0 .0 0E+0 0

5.0 0E+0 0

1.0 0 E+0 1

1.50 E+0 1

2 .0 0 E+0 1

2 .50 E+0 1

3 .0 0 E+0 1

IF Reg io nal IF Local

2 ,5%

 
Figura 4-24 – Valor de Conservação das Aves a Nível Regional 

 

A análise da importância dos habitats para a avifauna revelou que o habitat agrícola apresenta uma 

importância bastante superior à das linhas de água, conforme se pode observar na figura seguinte. 
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 Avaliação da Importância dos Habitats para a Avifauna - Escala Local

93%

7%

Habitat Agrícola Habitat Linha de água/Vala

 

Figura 4-25 – Avaliação da Importância dos Habitats para a Avifauna 

Das espécies que se encontram dadas para a área estudada salientam-se, pela sua vulnerabilidade e valor 

conservacionista, a cegonha-branca (Ciconia ciconia), o milhafre-preto (Milvus migrans), a águia-cobreira 

(Circaetus gallicus), a águia-calçada (Hieraaetus pennatus), o esmerilhão (Falco columbarius), o falcão-

peregrino (Falco peregrinus), a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) e o guarda-rios (Alcedo atthis). 

 

A cegonha-branca é uma ave migratória que sofreu uma forte regressão do seu efectivo populacional em 

anos recentes. Encontra-se actualmente classificada com o estatuto de “Vulnerável” no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (SNPRCN 1990), constando igualmente dos Anexo II das Convenções de Bona e de 

Berna, bem como do Anexo I do Dec. Lei nº 140/99. Durante a visita de campo foi possível confirmar a 

nidificação desta espécie na área de estudo. 

 

 

Fotografia 4-4 – Cegonha adulta com dois juvenis no ninho. 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

178   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

 

O milhafre-negro é uma ave de rapina migratória que se encontra normalmente associada a cursos de água 

e zonas húmidas, sendo particularmente abundante nas bacias hidrográficas do Mondego e do Tejo (Rufino 

1989). Esta espécie ocorre em grande densidade na área de estudo, tendo sido contabilizados 11 indivíduos 

poisados na galeria ripícola que delimita o curso do rio Tejo. No decorrer do trabalho de campo foram 

também observados indivíduos em actividade de caça. Esta espécie encontra-se incluída no Anexo A-I do 

Dec. Lei nº 140/99, bem como no Anexo II das convenções de Bona e de Berna. 

 

Nesta área é também possível a ocorrência da águia-cobreira, espécie que se encontra classificada como 

“Insuficientemente conhecido” (SNPRCN 1990), estando igualmente incluída no Anexo A-I do Dec. Lei nº 

140/99, bem como no Anexo II das convenções de Bona e de Berna. Esta é uma espécie que caça em 

terreno aberto ou pouco arborizado, nidificando em zonas mais florestadas. 

 

Durante a visita de campo foi também possível confirmar a presença da águia-calçada. Esta é uma ave de 

rapina migratória que caça em terreno aberto. Encontra-se incluída no Anexo A-I do Dec. Lei nº 140/99 e no 

Anexo II das convenções de Bona e de Berna. 

 

O esmerilhão é uma ave de rapina invernante que se encontra classificada com estatuto “Insuficientemente 

conhecido” (SNPRCN 1990), estando igualmente incluída no Anexo A-I do Dec. Lei nº 140/99, bem como no 

Anexo II das convenções de Bona e de Berna. Em Espanha, a invernada do esmerilhão é considerada pouco 

importante (De Juana et al. 1988 in Elias et al. 1998). Em Portugal, as regiões do baixo Tejo e do Alentejo 

interior são consideradas como as principais áreas de ocorrência. As zonas húmidas encontram-se entre os 

biótopos mais utilizados por esta espécie (Costa et al. 1996 in Elias et al. 1998).  

 

O falcão-peregrino é também uma espécie ameaçada classificada com estatuto “Raro” (SNPRCN 1990), 

encontrando-se também citada no Anexo A-I do Dec. Lei nº 140/99, nos Anexos I e II da Convenção de Bona 

e no Anexo II da Convenção de Berna. Nesta área o falcão-peregrino ocorre como espécie invernante e está 

associado a zonas abertas com abundância de presas (Cramp e Simmons 1980). Estas zonas encontram-se 

geralmente na proximidade de zonas húmidas, e.g. vales de rios (Elias et. al. 1998). 

 

A tarambola-dourada é uma ave migratória e invernante em Portugal continental e que frequenta uma grande 

variedade de habitats (Elias et al. 1998). Encontra-se incluída no Anexo A-I do Dec. Lei nº 140/99. 

 

Por último, salientamos a presença confirmada do guarda-rios, espécie que se encontra incluída no Anexo A-

I do Dec. Lei nº 140/99 e no Anexo II da Convenção de Bona. Durante o trabalho de campo foi observado um 

indivíduo na Ribeira das Fontaínhas. 
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A época em que foi realizado este estudo permite apenas a confirmação de espécies residentes ou estivais. 

Julgamos importante salientar que uma caracterização completa das ornitocenoses requer estudos mais 

aprofundados que deverão ser desenvolvidos durante um período de tempo mais alargado, incluindo outras 

épocas do ano. A detecção e confirmação das espécies invernantes requer estudos realizados no período de 

invernada, que decorre de Novembro a Fevereiro. 

 

4.6.3.2 Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) 

 

A fauna herpetológica portuguesa apresenta grandes variações de detectabilidade ao longo do ciclo anual, 

em resultado de variações sazonais relativamente às taxas de actividade; muitas espécies têm mesmo um 

período anual de hibernação ou de estivação. 

 

De acordo com os dados recolhidos na Nature Database 2000, encontram-se referenciadas 8 espécies de 

anfíbios para a área de estudo (Anexo III, Quadro AIII.4). O valor de conservação dos anfíbios referenciados 

para a área é médio (56%) à escala regional, de acordo com a figura seguinte. 

 

 
Figura 4-26 – Valor de conservação dos anfíbios a nível regional. 

 

Em termos conservacionistas destaca-se a possível presença do sapo-de-unha-preta (Pelobates cultripes), 

do sapo-corredor (Bufo calamita) e da rela (Hyla arborea), todos eles incluídos no Anexo B-IV do Dec. Lei nº 

140/99 (espécies animais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa). 
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No que diz respeito aos répteis, a consulta da Nature Database 2000 permitiu referenciar 12 espécies para a 

área de estudo (Anexo III, Quadro AIII.5). Os répteis referenciados para a área de estudo apresentam um 

valor de conservação médio (58%), à escala regional, de acordo com a figura seguinte. 

 

 
Figura 4-27 – Valor de conservação dos répteis a nível regional. 

 

Neste grupo destacam-se as possíveis presenças do cágado-comum (Mauremys leprosa), da cobra-de-

pernas-de-cinco-dedos (Chalcides bedriagai) e da cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). Todas estas 

espécies se encontram incluídas no Anexo B-IV do Dec. Lei nº 140/99, sendo que o cágado-comum 

encontra-se ainda incluído no Anexo B-II (espécies animais de interesse comunitário cuja conservação exige 

a designação de zonas especiais de conservação). 

 

Estas comunidades requerem estudos mais aprofundados e em épocas mais adequadas. Para uma 

caracterização mais completa, os estudos de herpetofauna devem decorrer durante os períodos em que a 

maioria das espécies se encontra mais activa. No caso dos anfíbios, este período coincide com a época mais 

chuvosa do ano, isto é, entre Outubro e Abril, enquanto que para os répteis a altura mais favorável decorre 

durante os meses de Maio e Junho. 

 

4.6.3.3 Mamíferos 

 

Os dados existentes na Nature Database 2000 permitiram referenciar 18 espécies de mamíferos, excluindo a 

fauna de Quirópteros (Anexo III, Quadro AIII.6). 

 

O valor de conservação à escala regional das espécies de mamíferos referenciadas para a área é muito 

baixo, conforme se pode ver na figura seguinte. É possível que estes valores se encontrem subestimados. A 
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impossibilidade de obtenção de dados referentes aos quirópteros, um dos grupos de mamíferos mais 

ameaçados, são um forte indício para a realização de campanhas de amostragem específicas, 

complementares, nas épocas adequadas, para a correcta avaliação  das comunidades de mamíferos. 

 

Valor de Conservação dos Mamíferos a Nível Regional

0.00E+00

2.00E-01

4.00E-01
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1.60E+00

1.80E+00

IF Regional IF Local

1%

 
Figura 4-28 – Valor de conservação dos mamíferos a nível regional. 

 

Em termos conservacionistas destaca-se a possível presença da lontra (Lutra lutra). As populações 

europeias desta espécie têm sofrido uma acentuada regressão, quer em efectivo quer em área de 

distribuição. Por estas razões encontra-se incluída no Anexo II das Convenções de Berna e de Bona bem 

como nos Anexos B-II e B-IV do Dec. Lei nº 140/99. Actualmente, populações viáveis parecem subsistir 

apenas no norte da Escócia, Irlanda, Finlândia, Noruega e em alguns pontos dos Balcãs e de Espanha. 

Durante o trabalho de campo foi confirmada a presença do lagostim-de-rio na ribeira das Fontaínhas, espécie 

presa muito apreciada pela lontra. 

 

4.6.4 Análise dos Habitats Presentes 
 

No gráfico resultante da análise de ordenação NMS (Nonmetric Multidimensional Scaling) feita sobre os 

dados de presença/ausência dos inventários florísticos, é possível observar a distinção do habitat 

correspondente aos caminhos (Inventário nº 5), posicionado nesse gráfico o mais longe possível de todos os 

outros. O habitat correspondente às valas (Inventário nº 4) também se distancia dos outros, servindo de 

“ponte” para as bermas (Inventário nº 6) onde foram inventariadas espécies típicas de linhas de água, 

inclusive árvores potenciais da área estudada. Os campos agrícolas, independentemente do tipo de cultura 

que os componha, estão próximos entre si, pois têm elenco florístico e faunístico semelhante. 
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Figura 4-29 – Gráfico resultante da análise de NMS realizada sobre os dados dos inventários floristicos. 

 (Legenda: Inv. X – Inventário nº X realizado no trabalho de campo.) 

 

O Quadro seguinte apresenta os valores de IF, IF’ e IVE dos habitats presentes. Estes habitats encontram-se 

igualmente representados no Desenho n.º 7 (seguidamente apresentado). 

 

Conclui-se que o habitat agrícola tem maior valor ecológico que as valas. Os baixos valores de IF obtidos 

para ambos os habitats são justificados por não corresponderem a nenhum habitat do Anexo B-I do Dec. Lei 

nº 140/99, pela diversidade florística ser reduzida e, finalmente, por não estar presente nenhuma espécie 

endémica. No que diz respeito ao IF’, os valores obtidos para os campos agrícolas são superiores aos 

obtidos para as valas. Conclui-se que o habitat agrícola tem maior valor ecológico que as valas. 

 

Quadro 4-31 –Índice de valorização Ecológica dos Habitats presentes. 

Habitats Índice Florístico Índice Faunístico Índice de Valorização Ecológica 

Habitat Agrícola 216 0.4154 1049 

Habitat Vala 248 0.0351 226 
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4.7  SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

 

O principal objectivo desta análise é avaliar, de uma forma genérica, o potencial do recurso solo no que 

concerne à sua utilização agrícola. Em primeiro lugar, identificam-se as unidades pedológicas presentes na 

área de estudo, a sua representatividade em termos de área e a sua distribuição geográfica. Seguidamente, 

apresentam-se os resultados de uma análise idêntica aplicada sobre a capacidade de uso associada a estes 

solos, a partir da qual se torna mais evidente a apreciação do respectivo potencial agrícola. 

 

Pode desde já afirmar-se que existe uma forte aderência entre o uso actual dominante na área estudada que 

assenta em uso agrícola com culturas de regadio, e o potencial intrínseco desta área que consiste na 

existência de uma vasta zona plana, composta por terrenos de aluvião, de elevado valor agronómico e 

elevada disponibilidade de água. 

 

Em termos específicos, refira-se que na margem do rio Tejo, uma zona de interesse particular em termos 

ambientais e de protecção àquele curso de água, o uso actual é constituído pela maracha que, sendo uma 

estrutura artificialmente criada pelo Homem para fazer frente à progressão das águas do rio, é formada por 

uma cortina arbóreo-arbustiva de inegável valor ambiental e paisagístico e que, mais uma vez , comprova a 

actual concordância entre a aptidão dos locais e o respectivo uso do solo. 

 

Saliente-se ainda a concentração da ocupação urbana na faixa de transição entre a zona de Campo (zona de 

morfologia plana, com solos de melhor aptidão e elevada disponibilidade hídrica) e a zona de Charneca 

(zona de morfologia mais acidentada, com solos mais pobres e/ou reduzida disponibilidade hídrica), junto à 

principal via de comunicação que atravessa a zona (EN 118) e em aglomerados de configuração 

concentrada. Este padrão de ocupação configura, mais uma vez, uma boa adequação deste tipo de uso às 

características da zona em apreço. 

 

4.7.1 Introdução e Metodologia 
 

A caracterização dos solos do concelho foi feita com base nas cartas 1:50.000 publicadas pela Divisão de 

Solos da Direcção de Serviços dos Recursos Naturais e dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (DSRNAH) 

(antigo CNROA - Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário). Cada mancha de solos é 

caracterizada por uma combinação de famílias de solos e pela representatividade de cada uma destas 

famílias. Desta forma, é possível determinar as áreas abrangidas pelos diferentes solos e complexos de 

solos presentes no perímetro. A descrição das famílias de solos baseou-se em material publicado, 
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nomeadamente em “Os Solos de Portugal”, de J. Carvalho Cardoso. Esta informação foi, nalguns casos, 

complementada com dados não publicados, obtidos igualmente na Divisão de Solos da DSRNAH. 

 

4.7.2 Classificação dos Solos 
 

Da análise das cartas de solos resultam o quadro e figura seguinte, onde se podem observar as famílias de 

solos presentes no perímetro e a sua representatividade. 

 

Quadro 4-32 –Famílias de solos e sua representatividade no Concelho. 

Família Área(ha) % no perímetro 

Ac 1008 62.47 

Al 320 19.86 

Alc 189 11.68 

Atl 73 4.51 

Social 15 0.95 

Ca 6 0.39 

Ap 2 0.13 

 

A planície onde se insere a área estudada é de origem aluvionar. Os solos predominantes são os 

Aluviossolos Modernos, Calcários de textura mediana (Ac). Em menor percentagem, existem ainda manchas 

de Aluviossolos Modernos não Calcários de textura ligeira (Al) e Aluviossolos Modernos Calcários de textura 

ligeira (Alc). 

 

Os solos Ac, Al, Alc e Atl pertencem à ordem dos Solos Incipientes e ocupam praticamente todo o 

perímetro, mais concretamente cerca de 1589,5 ha (aproximadamente 98% da área estudada). 

 

No vale do Tejo, a ocorrência de aluviões com maior representatividade situa-se no troço inferior, a partir de 

Vila Nova da Barquinha, onde o vale alarga, depois do rio ter atravessado, entre Constância e Arripiado, uma 

zona estreita e muito encaixada, coincidindo com o extremo norte da área estudada. Este alargamento do 

leito do rio, ao provocar a diminuição da velocidade das águas, originou, ao longo dos tempos, a deposição 

de materiais detríticos provenientes das cheias e consequente assoreamento daquelas áreas. 
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Figura 4-30 – Famílias de solos presentes na área em estudo. 

 

Os Solos Incipientes são solos não evoluídos, sem verdadeiros horizontes genéticos, existindo sim 

camadas sedimentares, depositadas por acção da água e da gravidade. Estas são constituídas 

alternadamente por estratos de vários materiais, desde areia, argila, saibro e calhaus rolados, existentes a 

profundidades variáveis. Existe acumulação de matéria orgânica à superfície, embora ocorra uma rápida 
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mineralização do solo devido ao bom arejamento. É característico nestes solos existirem baixos teores 

orgânicos, razoáveis a altas relações C/N e altos graus de saturação. 

 

Têm uma toalha freática pouco profunda, com oscilações acentuadas ao longo do ano. Não registam efeitos 

acentuados de estagnação de água, mas encontram-se normalmente humedecidos e influenciados na 

economia de água, vegetação e biologia pela toalha freática. Os solos calcários, onde a matéria orgânica 

superficial é do tipo “mull” cálcico, a desintegração química é muito pequena , ocorrendo por vezes uma 

descarbonatação progressiva das camadas superiores que se vai acumular nas camadas inferiores. 
 

Para além desta ordem, estão também presentes Solos Hidromórficos (família Ca – solos hidromórficos, 

sem horizonte eluvial, para-aluviossolos, de aluviões de textura mediana) e Solos Podzolizados (família Ap 

– Podzóis, não hidromórficos, sem surraipa, normais, de areias ou arenitos), mas cuja representatividade é 

muito pequena (não chegando a atingir 1%). 

 

Apesar de existir uma certa homogeneidade nas características dos solos desta área, sobretudo quanto à 

forma como se originaram, verifica-se que existem diferenças relativas a depósitos recentes, entre os solos 

localizados próximo da Carregueira e o solos junto do Pinheiro Grande. Os primeiros apresentam camadas 

superficiais muito arenosas, tratando-se, nalguns casos, de areias puras. 

 

Algumas das famílias de solos no concelho aparecem associadas a fases que são subdivisões taxonómicas 

definidas tendo por base diferenças entre os solos que, não sendo relevantes para a sua inserção numa 

dada categoria, podem determinar o seu uso agrícola ou florestal. A Classificação de Solos de Portugal 

considera as seguintes fases: 

 

• Fase Delgada (d) 

• Fase Espessa (e) 

• Fase Inundável (i) 

• Fase Mal Drenada (h) 

• Fase Pedregosa (p) 

• Fase Agropédica (a) 

 

A análise efectuada permitiu apurar os resultados apresentados no quadro e figura seguintes. Os valores 

mostram uma predominância de solos na fase inundável, presente em cerca de 1432 ha (88,8 % da área), 

para o que contribui naturalmente o facto desta zona ser frequentemente inundada pelas cheias no Inverno. 
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Quadro 4-33 –Fases dos solos e sua representatividade na área em estudo. 

Fase area(ha) % 

i 1432 88,78 

p 13 0.78 

sem fase 168 10,43 

 

 

Figura 4-31 – Fases dos solos e sua distribuição na área em estudo. 
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4.7.3 Capacidade de Uso dos Solos 
 

A capacidade de uso dos solos do concelho foi avaliada com base nas cartas de capacidade de uso 

publicadas pela Divisão de Solos da Direcção de Serviços dos Recursos Naturais e dos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas. É importante salientar, no entanto, que a capacidade de uso assim avaliada corresponde 

apenas a uma interpretação das cartas de solos utilizadas na classificação no capítulo anterior. A utilização 

das cartas de capacidade de uso deve, assim, ser feita com muito cuidado, nunca esquecendo que "...a 

capacidade de uso do solo é uma classificação interpretativa em que as unidades pedológicas são 

agrupadas de acordo com as potencialidades e limitações dos solos, isto é, de acordo com a sua capacidade 

para suportarem as culturas usuais (as mais frequentemente cultivadas, com exclusão das arbustivas e 

arbóreas) e que não necessitem de condições especiais (p.ex. rega), durante um período de tempo bastante 

longo e sem sofrerem deteriorações" (CNROA, notas explicativas referentes às cartas de capacidade de uso 

do solo). 

 

Quadro 4-34 –Definição e caracterização das Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

Classes de 

Capacidade de 

Uso do Solo 

 

Definição e principais características 

A 

Solos com capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas 
limitações 
Susceptível de utilização agrícola intensiva e de outras utilizações 
Solos sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

B 

Solos com capacidade de uso elevada, com limitações moderadas 
Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras 
utilizações 
Solos com riscos de erosão no máximo moderados 

C 
Solos com capacidade mediana, com limitações acentuadas 
Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações 
Solos com riscos de erosão no máximo elevados 

D 

Solos com capacidade de uso baixa, com limitações severas 
Não susceptível de utilização agrícola prolongada, salvo casos especiais 
Susceptível de utilização como pastagem, exploração de matos ou exploração 
florestal 
Solos com riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 

E 

Solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito severas 
Não susceptível de utilização agrícola 
Severas a muito severas limitações para pastagem, matos e exploração 
florestal 
Susceptível apenas para vegetação natural ou floresta de protecção ou 
recuperação ou não susceptível de qualquer utilização 
Solos com riscos de erosão muito elevados 

Definições: 

Uso agrícola - Cultura intensiva, moderadamente intensiva ou pouco intensiva 

Uso não agrícola - Pastagem permanente, exploração de matos, exploração florestal e vegetação natural ou de protecção 
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Nas figuras seguintes é possível verificar o resultado da análise da carta de capacidade de uso para esta 

área (Folha nº. 27-D). 

 

B

27%

E

3%
D

2%
C

4%

A

63%

agua

0,4% social

0,6%

 
Figura 4-32 – Representatividade de cada classe de capacidade de uso do solo na área em estudo. 

 

A grande maioria inclui-se nas classes A e B, com boa aptidão agrícola, pois são solos de textura ligeira a 

mediana, com boa permeabilidade, não apresentando obstáculos físicos ao crescimento radicular. As 

limitações principais residem na existência de zonas muito arenosas, algumas das quais constituídas por 

areias pura (manchas de deposição preferencial de areias resultantes das cheias do Tejo e leitos antigos 

desse rio). Estes solos são intrinsecamente pobres em nutrientes e matéria orgânica cuja incorporação é feita 

através das cheias periódicas e por intervenção humana. 

 

No âmbito da descrição da capacidade de uso dos solos é ainda possível determinar subclasses, que se 

definem como um agrupamento de solos de uma mesma classe que apresentam a mesma limitação 

dominante ou risco de deterioração, como é possível verificar no quadro seguinte. 
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Quadro 4-35 –Subclasses de capacidade de uso do solo. 

Subclasses de Capacidade de 

Uso do Solo 
Definições e principais características 

e - Erosão e escorrimento 

superficial 

• Solos de uma mesma classe em que a susceptibilidade, riscos e efeitos da 

erosão constituem o factor predominante de limitação 

h – Excesso de água 
• Solos de uma mesma classe em que o excesso de água é o principal factor 

limitante 

s – Limitações na zona radicular 

• Solos de uma mesma classe com limitações ao nível radicular, como a espessura 

efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos 

grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos, etc.),... 
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Figura 4-33 – Distribuição das Classes de Capacidade de Uso do Solo na área em estudo. 

 

Na figura seguinte é possível observar a distribuição geográfica das diversas subclasses. 
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Figura 4-34 – Distribuição das Subclasses de capacidade de Uso do Solo na área em estudo. 

 

A área e representatividade relativa de cada subclasses presente na área em estudo estão indicadas no 

quadro seguinte. Apenas 37% da área tem limitações nas classes, sendo que a maior parte é classe A, sem 

limitações significativas. 
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Quadro 4-36 –Representatividade das Subclasses presentes na área em estudo. 

Subclasses Area (ha) % 

A 1018.232 63.12 

s 548.9227 34.03 

h 28.93021 1.79 

e 1.799207 0.11 

 

A limitação mais frequente é a existência de limitações na zona radicular, presente em todas as classes de 

Capacidade de Uso. 

 

Finalmente, no quadro seguinte apresentam-se os resultados, em termos de área e respectiva 

representatividade no perímetro, considerando conjuntamente as classes e subclasses de uso presentes na 

área estudada. 

 

Quadro 4-37 –Classes de capacidade de uso do solo e Subclasses presentes na área em estudo. 

Classe de Capacidade de 

Uso do solo / Subclasse 
Área(ha) 

% no 

perímetro 

A 1018.23 63.12 

Bs 423.498 26.25 

Es 55.2214 3.42 

Cs 38.1953 2.37 

Ds 32.0076 1.98 

Ch 22.6753 1.41 

Bh 6.25488 0.39 

De 1.79347 0.11 

Ee 0.00573 0.00 

Áreas sociais e cursos de 

água 
15.3790 0.95 

 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   195 

 

4.7.4 Potencialidades Agrícolas dos Solos 
 

A zona estudada faz parte da planície aluvionar do vale do rio Tejo, onde, como se viu, predominam os 

Aluviossolos Modernos, sendo frequentemente afectada por excessos de água quando sujeita a alagamentos 

mais ou menos prolongados em plena época chuvosa, tornando-se por vezes difícil o escoamento e a 

drenagem interna. 

 

Em qualquer dos casos, tratam-se de terrenos de elevado valor agrícola que, de acordo com as 

características físicas dos solos, se tornam aptos a uma gama notável de culturas, com destaque para as 

horto-frutícolas (tomate, batata, pimento, brócolo, etc.) e para outras culturas anuais de regadio (milho, 

beterraba, etc.). No que se refere a exploração de sequeiro, há que referir o interesse da vinha relativamente 

a alguns dos Aluviossolos Modernos, sobretudo de texturas médias e bem drenados, para a produção de 

vinhos brancos de qualidade, no caso de se dar preferência a determinadas castas. Está-se, portanto, 

perante uma classe de terrenos de elevado potencial agrícola que se prestam a uma intensificação cultural 

notável com base no regadio. 

 

No entanto, as suas características físicas determinam, como já se referiu, uma elevada taxa de 

mineralização da matéria orgânica devido à elevada porosidade e, portanto, bom arejamento, bem como 

permitem uma elevada taxa de migração de nutrientes em profundidade, facilitada pela generalizada prática 

de rega por gravidade. Assim, o fundo de fertilidade destes solos tem de ser mantido e compensado através 

da introdução de quantidades razoáveis de fertilizantes orgânicos e minerais em todas as campanhas 

agrícolas de molde a garantir bons resultados em termos de rendimento. As actuais condições de exploração 

– elevada fragmentação e divisão da propriedade e rega por gravidade individualizada -, conjugadas com 

estas características pedológicas, justificam o actual risco de se ultrapassarem os níveis admissíveis de 

determinados elementos no solo (e, consequentemente, na água subterrânea), provocados pela aplicação 

desadequada dos produtos atrás referidos. 

 

4.7.5 Uso do Solo e Ocupação Cultural 
 

Conforme se pode concluir pela observação do Desenho n.º 8 seguidamente apresentado e do Quadro 4-38, 

o uso agrícola é a classe de uso actual do solo que predomina largamente na área estudada, constituída 

essencialmente por culturas anuais e por culturas permanentes (pomares e vinha); em oposição, o uso 

florestal não tem praticamente expressão. Em relação a outras classes de uso, destaca-se uma área com 

dimensão significativa (cerca de 67 ha, na freguesia da Carregueira), não agricultada (pelo que na cartografia 
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se inclui na categoria dos “Incultos”), correspondente ao campo de saltos da Brigada Aerotransportada de 

Tancos. 

 

Quadro 4-38 – Uso actual do solo na área estudada. 

Uso actual do solo % área total 

Culturas anuais 66,6

Culturas perenes 16,3Uso agrícola 

SUB-TOTAL 82,9

Uso florestal 0,8

Incultos 11,0

Área Social 2,1

Maracha 3,2

TOTAL 100

 

Verifica-se, assim, que a área estudada é praticamente toda agricultada, incluindo mesmo a área 

correspondente a uma parte dos dois antigos braços do rio Tejo (desde que estes terrenos não se encontra 

alagados). As culturas dominantes são as culturas anuais de Primavera, sendo também de destacar os 

pomares de citrinos, os pomares de prunóideas e a vinha. 

 

Em termos de ocupação cultural, existem no campo três zonas bem diferenciadas: 

 

• uma área com cerca de 500 ha, situada praticamente toda na freguesia de Pinheiro Grande, a sul da 

linha imaginária transversal que une o atravessamento da ribeira de Vale das Vacas com a EN 118 

e o rio Tejo, onde os terrenos, na grande maioria, estão terraplanados e cuja ocupação é 

essencialmente composta por culturas anuais (milho e horto-industriais) e algumas vinhas; 

• uma área de aproximadamente 850 ha, pertencente à freguesia da Carregueira, imediatamente a 

norte da anterior, onde a morfologia do terreno e a configuração geométrica das parcelas são mais 

irregulares. Nesta zona as culturas anuais alternam com as culturas permanentes que se encontram 

muito dispersas e pulverizadas. Predominam os pomares de prunóideas (pessegueiros 

essencialmente), os citrinos e a vinha; 

• uma área com cerca de 400 ha, na zona norte do perímetro, onde predominam as explorações de 

maior dimensão que se dedicam maioritariamente a culturas anuais regadas e onde se encontram 

instalados diversos pivots de rega. Existem, ainda, nesta zona algumas vinhas e pomares de 

citrinos. É nesta zona que se encontra localizado o campo de treinos da Brigada Aerotransportada. 
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Da observação do quadro seguinte, destacam-se as áreas ocupadas por culturas anuais (66,6% da área 

total) e pomar (11,0 %), bem como a área ocupada por incultos (11,0%); esta última categoria integra, em 

grande parte, o referido campo de treinos e os antigos leitos do Tejo. 

 

Quadro 4-39 – Ocupação cultural da área estudada. 

 

Ocupação Cultural 

 

Área (m2) 

 

% de Área 

Culturas permanentes:   

- Vinha 

- Pomar 

863.219 

1.786.548 

5,3 

11,0 

         Subtotal: 2.649.767 16,3 

      Culturas anuais: 10.822.179 66,6 

        Floresta: 

-    Pinhal 

-    Sobreiros 

-    Choupos 

-    Floresta 

mista 

 

37.140 

10.049 

13.716 

71.602 

 

0,2 

0,06 

0,08 

0,4 

       Incultos: 1.788.644 11,0 

       Vegetação ribeirinha 522.911 3,2 

       Área social 341.752 2,1 

Total: 16.257.760 100 

 

Quanto às culturas anuais, cerca de 70% da área corresponde a milho-grão e a restante área encontra-se 

ocupada principalmente por horto-industriais, com destaque para o tomate, o pimento, a batata e, mais 

recentemente, dependendo das condições climatéricas de Inverno, algumas hortícolas para consumo em 

fresco, nomeadamente os brócolos. 

 

Por sua vez, na categoria das culturas permanentes, a vinha e os citrinos ocupam os primeiros lugares, facto 

que está relacionado com a ocupação cultural de algumas explorações de maior dimensão; existem também 

alguns pomares mistos (maioritariamente de prunóideas) e pomares de pessegueiros, os quais se encontram 

geralmente associados à pequena propriedade. 

 

Como é óbvio, a ocupação florestal não tem representatividade nesta área. 
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4.7.5.1 Principais Produções 

 
Culturas anuais 
 

Actualmente, as principais culturas anuais são: 

 

• Milho-grão – Zea maiz L. 

• Tomate – Lycopersicum esculentum Miller 

• Batata – Solanum tuberosum L. ssp. Tuberosum 

• Pimento - Capsicum annuum L. 

 

Dada a grande representatividade do milho na área estudada, importa fazer uma caracterização mais 

pormenorizada da situação de referência desta cultura. Esta representatividade deve-se essencialmente aos 

seguintes aspectos: 

 

• aproveitamento de solos com boa capacidades de produção; 

• instalações de novas tecnologias em sistemas de rega; 

• utilização de variedades mais produtivas e mais adaptadas à região; 

• investimentos em estruturas de secagem e armazenamento; 

• utilização mais racional de fertilizantes e produtos químicos; 

• existência de subsídios à produção; 

• existência de garantias de escoamento do produto; 

• baixa necessidade de mão-de-obra; 

• baixo risco associado. 

 

As perspectivas futuras não são animadoras devido às pressões no mercado resultantes dos acordos do 

GATT, segundo os quais se pretendem nivelar os preços da comunidade aos preços mundiais (mais baixos) 

e ainda diminuir as ajudas aos agricultores. 

 

Perante este cenário, os agricultores começam a estar sensibilizados para a procura de vias alternativas 

através da introdução de novas culturas - horto-industriais e hortícolas para consumo em fresco. Com estas 

culturas conseguem-se rendimentos mais aliciantes mas, em contrapartida, são mais exigentes em 

tecnologia, mão-de-obra e conhecimentos técnicos. 
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Culturas permanentes 
 

De um modo geral, as culturas permanentes representam um papel secundário em relação ao total da área 

cultivada na área estudada, não só em termos de área mas também ao nível económico. As principais 

culturas permanentes presentes no perímetro são a vinha e os pomares, surgindo pontualmente alguns 

olivais já muito antigos, caducos, de baixa densidade e produtividade e, portanto, com tendência a 

desaparecer. 

 

Considerando a cultura da vinha, a produtividade média na zona do campo atinge as 10-11 ton/ha e é 

canalizada maioritariamente para a Adega Cooperativa da Chamusca. 

 

A região da Chamusca pode produzir e comercializar vinhos DOC10 (ex-VQPRD11) desde 1989, altura em 

que foi aprovado o Dec. Lei nº. 281/89, de 23 de Agosto, que estabelece os estatutos da respectiva região 

vitivinícola e, como tal, dita as regras que permitem a produção deste tipo de vinhos. 

 

Desde 1980 tem-se verificado um aumento substancial do arranque de vinha no concelho da Chamusca 

motivado por diversos factores, dos quais se destacam: 

 

• queda dos preços da uva; 

• aumento dos respectivos custos de produção, nomeadamente de mão-de-obra; 

• níveis de rentabilidade superiores com outras culturas, nomeadamente o milho. 

 

A tendência de evolução actual desta cultura é para a redução da área ocupada pelo arranque de algumas 

parcelas de vinha ainda existentes. De facto, para além de duas vinhas que ocupam uma área considerável, 

bem conduzidas e com um encepamento equilibrado em termos de castas, e também de algumas parcelas 

de vinha de pequena dimensão destinadas essencialmente para o autoconsumo, a restante área de vinha 

tem tendência a diminuir significativamente, dando lugar a outras culturas com maior interesse económico. 

 

Quanto aos pomares, a sua representatividade também tem vindo a diminuir nos últimos anos devidos a 

razões em tudo idênticas às que justificam a redução da área de vinha, não se registando renovação dos 

pomares arrancados. As espécies frutícolas mais representativas são os citrinos (laranjeiras e tanjerineiras, 

fundamentalmente) e as prunóideas (pessegueiros e algumas ameixeiras) 

 

                                                            
10 Denominação de Origem Controlada 
11 Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Determinada 
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Verifica-se que a maioria dos pomares existentes correspondem a explorações familiares, exploradas por 

conta própria e de pequena dimensão (cerca de 90% das explorações têm uma área inferior a 3 ha); o perfil 

do produtor, nestes casos, caracteriza-se pela elevada média etária. 

 

Grande parte dos pomares estão instaladas e são conduzidos de forma desadequada, com consequências 

negativas tanto para a produção como para a comercialização. As principais limitações são: 

 

• desajustes na composição dos pomares devido à escolha inadequada de variedades e porta-enxertos, e 

mistura de um grande número de variedades, e mesmo de espécies, diferentes, em particular em 

pomares de reduzidas dimensões; 

• origem e estado sanitário do material vegetativo muitas vezes duvidoso; 

• fertilização desequilibrada; 

• quantidade, qualidade e distribuição da água frequentemente deficientes; 

• mau estado sanitário de alguns pomares. 

 

A produção de citrinos local destina-se à indústria de transformação para a produção de sumos e 

concentrados, e pontualmente para venda directa ao público. A primeira via de comercialização tem sentido 

dificuldades devido à redução do preço, e a segunda sofre os problemas de se realizar de forma 

desestruturada. 
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4.8  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

4.8.1 Introdução e Metodologia 
 

Numa primeira análise pode afirmar-se que o modelo de ocupação actual do espaço abrangido por este 

Projecto está bem adaptado às características intrínsecas que apresenta do ponto de vista do ordenamento 

adequado do território, de acordo com o apresentado no descritor anterior. Para além disso, o Projecto não 

irá introduzir mudanças radicais nos padrões actuais, mantendo-se o uso do solo com os actuais atributos.  

 

A questão do Ordenamento do Território é uma questão complexa dado que aborda diversas vertentes: 

instrumentos de gestão territorial, condicionantes e restrições e servidões territoriais.  

 

Assim, e por forma a permitir um melhor entendimento nesta matéria, foram criados vários sub-capítulos 

segundo os temas, em que cada um deles consiste na análise dos Planos e Documentos Propostos para a 

área em estudo, sendo ela concelhia ou regional. 

 

4.8.2 Área em Estudo 
 

A área em estudo analisada abrange o concelho e a região onde o projecto se desenvolve, dado que existem 

diversos instrumentos de gestão territorial aplicáveis cujo âmbito é mais amplo que o próprio concelho de 

Chamusca. 

 

4.8.3 Instrumentos de Gestão Territorial 
 

No sentido de dar cumprimento ao conteúdo do EIA definido na alínea II - b) do ponto 3, Anexo II, Portaria nº 

330/2001, de 2 de Abril, apresentam-se seguidamente os principais aspectos relativos à conformidade do 

projecto em relação aos instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor nesta região. 

 

Para este fim, o Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca é o único instrumento de gestão territorial em 

vigor a considerar, se bem que se encontre em revisão aquando da realização deste EIA. Existem, no 

entanto, outros planos com influência no ordenamento do território em relação aos quais poderá ser 

analisada a conformidade e interligação do presente projecto em termos de compatibilidade dos usos e 

acções previstas, tais como: 

 

• Plano de Desenvolvimento Agrícola Regional da Chamusca (PDAR); 
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• Plano de Estruturação Agrária do concelho da Chamusca (PEA); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). 

 

Da análise efectuada sobre o enquadramento e conformidade do presente projecto em relação a todos estes 

planos de ordenamento, verifica-se existir uma plena compatibilidade com os objectivos, zonamentos, regras 

e demais propostas de acção apresentadas pelos referidos planos, tanto ao nível da ocupação do território 

que se prevê resultar da implementação do projecto, como das componentes de intervenção que o integram.  

 

Em relação ao PDM, este foi aprovado em Assembleia Municipal a 25 de Agosto de 1995, tendo sido 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/95, de 27 de Dezembro. 

 

O projecto em análise, tanto no uso previsto como nas acções que o integram, enquadra-se de uma forma 

perfeitamente compatível com os objectivos, zonamentos e regras que este Plano determina.  

 

No entanto, por análise do Desenho n.º 9 verifica-se que a maior parte da área estudada (à excepção das 

áreas urbanas) se encontra inserida nas categorias dos Espaços Agrícolas e Espaços Naturais da Carta de 

Ordenamento, pelo que o actual uso agrícola dominante se adequada às orientações deste Plano. 

 

De acordo com o Regulamento do PDM, os Espaços Agrícolas “...compreendem as áreas abrangidas pela 

RAN...” e os solos incluídos nesta classe de uso devem ser “...exclusivamente afectos à agricultura, sendo 

proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as sua potencialidades agrícolas”. Ora, conforme se 

constata pela observação do Desenho n.º 8 respeitante à Ocupação Actual do Solo, o uso actual do solo 

respeita na integra estas determinações. 

 

Considerando, por sua vez, os Espaços Naturais, segundo o citado regulamento, incluem-se nesta categoria 

“...todas as faixas e zonas de interesse biológico, paisagístico, cultural e ecológico, às quais são dados 

atributos particulares de condicionamento, de forma a garantir a sua permanência e a evolução dos 

processos a elas ligados.” Para definição desses condicionamentos, estas áreas foram divididas em diversas 

subcategorias, considerando-se no caso em apreço as áreas de REN e as áreas afectas a recursos hídricos, 

incluindo áreas inundáveis. 

 

Por outro lado, considerando que praticamente todo o perímetro abrange terrenos integrados na Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica Nacional (REN), e que o uso previsto resultante da 

implementação do projecto é o uso agrícola, pode afirmar-se que o projecto se encontra em conformidade 

com estas condicionantes (incluídas nas categorias de espaço designadas por Espaços Agrícolas e Espaços 

Naturais, respectivamente, na Planta de Ordenamento do PDM). Além disso, a implantação do presente 
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projecto trará um forte contributo para o desenvolvimento económico e social de uma parte significativa do 

território municipal e da sua população, encontrando-se totalmente de acordo com os objectivos 

estabelecidos no PDM (ver Desenho n.º 9 seguidamente apresentado). 

 

Também as intervenções integradas no âmbito deste Projecto, em particular o melhoramento da rede de 

infra-estruturas, são igualmente compatíveis tanto com os zonamentos como com as servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública definidas pelo PDM. Refira-se, neste aspecto particular, que, 

no decurso da elaboração dos projectos de infra-estruturas, surgiu uma preocupação particular em relação à 

servidão do gasoduto pois este atravessa o perímetro em causa e, por esse motivo, poderiam verificar-se 

eventuais incompatibilidades com as obras a desenvolver no âmbito do presente projecto. Para tal, foi 

efectuado um contacto formal com a Transgás (responsável pela supervisão desta infra-estrutura), à qual 

foram fornecidos todos os elementos de projecto necessários, tendo-se verificado não existirem quaisquer 

limitações, tal como se pode constatar na documentação apresentada no Anexo IV – Ordenamento do 

Território e Condicionantes (futuramente designado por Anexo IV). 
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No que se refere ao PDAR verifica-se que o Projecto em análise vem dar resposta aos principais objectivos 

definidos por este Plano em termos da orientação para o desenvolvimento agrário desta região, em face das 

reformas que têm decorrido nas últimas décadas ao nível do sector agrícola, tanto nacional como 

comunitário. No PDAR é reconhecida a aderência e o esforço que tem sido desenvolvido pelos agricultores 

em prol da modernização da sua actividade, esforço esse que tem de ser devidamente suportado através da 

implementação de melhorias estruturais e infra-estruturais (melhoria da estrutura fundiária, expansão e 

racionalização do regadio, melhoria tecnológica em várias áreas, etc.) que garantam a manutenção e, se 

possível, o acréscimo da rentabilidade e, consequentemente, da viabilidade das suas explorações, bem 

como a viabilização dos investimentos efectuados e a efectuar. O Projecto de Ordenamento Fundiário das 

Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira cobre precisamente estas questões, minimizando os 

estrangulamentos identificados (elevada fragmentação das explorações, zona inundável, etc.) e potenciando 

as oportunidades de desenvolvimento (elevada capacidade produtiva dos solos, disponibilidade hídrica, 

elevada aptidão para o regadio, etc.).  

 

No que respeita à necessidade de realização de emparcelamento, esta intervenção faz parte do conjunto de 

acções e investimentos de impacte colectivo que constituem as linhas orientadoras do desenvolvimento 

agrário para esta região propostas pelo PDAR. Este Plano refere as grandes dificuldades e limitações 

sentidas na zona do Campo (de abrange o perímetro em estudo), “...onde tradicionalmente as propriedades 

foram divididas em pequenas tiras perpendiculares ao Rio – “hastins”-...” criando sérias dificuldades à 

coordenação e execução dos diferentes trabalhos agrícolas, pelo que se aponta o emparcelamento integral 

como solução a implementar no curto prazo. Refira-se, ainda, que o PDAR identificou outras zonas desta 

região com características e problemas similares onde a necessidade de intervir a este nível é igualmente 

premente, pelo que o presente projecto deverá funcionar como exemplo e modelo impulsionador para o 

lançamento de iniciativas da mesma natureza. 

 

No âmbito do PDAR foram igualmente desenvolvidos diversos estudos sectoriais, dos quais se destaca o 

Plano de Intervenção Hidráulica no âmbito do PDAR da Chamusca, o qual identificou como área homogénea 

de estudo a zona Arripiado/Carregueira/Pinheiro Grande, em grande parte coincidente com o perímetro em 

apreço. O citado Plano identificou os principais problemas desta zona e apresentou soluções que consistem 

genericamente na sistematização fluvial dos troços finais das linhas de água que atravessam a área 

estudada e na melhoria da protecção contra as cheias através de intervenções nas estruturas actualmente 

existentes (travessão do Arripiado e maracha do Tejo). Também a este nível se regista uma elevada 

aderência entre estas soluções preconizadas pelo PDAR e as intervenções previstas no Projecto, revelando 

assim um elevado grau de conformidade entre estes instrumentos de planeamento. 
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Quanto ao PEA, refira-se de antemão que este constitui uma figura de planeamento criada durante a 

vigência do QCA II, no âmbito do PAMAF, cujo enquadramento legal cobre apenas os mecanismos de 

candidatura e financiamento, não dando qualquer suporte em termos da definição do âmbito ou do regime de 

aplicação das suas propostas de ordenamento e de intervenção. Por este motivo, este tipo de planos têm um 

carácter diferente em relação aos restantes mencionados no que toca aos condicionalismos ou restrições 

relacionados com o ordenamento do território, devendo ser encarados como planos orientadores e não 

vinculativos. 

 

O PEA é um plano de ordenamento do território que, através da caracterização da zona de incidência nas 

vertentes física e sócio-económica, seguida de uma análise prospectiva de estrangulamentos, 

potencialidades e linhas estratégicas orientadoras para o desenvolvimento da área estudada, apresenta 

como resultados finais uma proposta de ordenamento do uso do solo e um plano de intervenções, 

devidamente suportado por um plano financeiro justificado mediante a análise de viabilidade custo/benefício 

e enquadrado nos programas de apoio em vigor no momento (identificando, para cada acção proposta, o 

respectivo programa donde poderá resultar o financiamento). A área de incidência do PEA da Chamusca 

coincidiu com os limites administrativos do concelho, integrando logicamente a área abrangida pelo perímetro 

de emparcelamento.  

 

Aliás, a referida proposta de ordenamento apresentada no PEA foi delineada tendo por base diversos 

parâmetros – proposta de ordenamento do PDM, outros condicionalismos legais em vigor no espaço do 

concelho, clima, solos, etc. -, dentre os quais se destaca o uso actual do solo pois, conforme se afirma neste 

plano, “... a acção do Homem enquanto interventor da Natureza, tentou ao longo do tempo adaptar as suas 

necessidades às condições oferecidas por determinada zona...” e, também, “...no concelho da Chamusca, a 

diferença entre o uso actual e o proposto não é muito acentuado...” (EUROTEAM/AGROGES/ACHAR, 2001). 

De facto, o actual predomínio do uso agrícola com culturas de regadio existente na área estudada (que 

previsivelmente se manterá após a implementação do projecto) está perfeitamente consonante com a 

elevada aptidão para o regadio e potencial de utilização agrícola muito diversificado apontado para esta zona 

pelo PEA. 

 

Conforme se constata pela observação da Peça Desenhada anteriormente apresentada, existem dois tipos 

de delimitação no perímetro de emparcelamento: o limite do Projecto de Ordenamento Fundiário que 

estabelece a delimitação total do perímetro, e o limite de emparcelamento integral que corresponde à área 

onde irá incidir a intervenção em termos de remodelação predial e melhoramentos conexos. O primeiro 

corresponde à delimitação definida pela Comissão Técnica (CT), a partir do limite aproximado apresentado 

no Estudo Prévio, definindo toda a área a considerar para os efeitos do presente projecto. O segundo resulta 

da aplicação das determinações patentes no nº 3 do art.º 5º do D.L. nº 103/90, de 22 de Março, que 

estabelecem a exclusão da remodelação predial em relação aos terrenos abrangidos pelos planos em vigor 

para a zona (incluindo, naturalmente, os planos directores municipais) que se destinem à construção urbana 
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ou a fins não agrícolas; de acordo com o citado diploma, excluem-se igualmente os terrenos fortemente 

urbanizados por benfeitorias ou que não permitam obter em troca a equivalência ou a compensação 

previstas no art.º 11º do D.L. nº 384/88, de 25 de Outubro. 

 

Nestes termos, a área sujeita ao emparcelamento integral exclui as zonas identificadas como Perímetro 

Urbano, incluídas na classe de Espaços Urbanos definidos na Carta de Ordenamento do PDM; além disso, 

exclui ainda algumas zonas adjacentes aos perímetros urbanos que abrangem terrenos já urbanizados (ou 

onde se verifica uma forte pressão para futura urbanização) e, por isso, fora do âmbito exclusivamente 

agrícola (conforme definido pela CT). 

 

Relativamente às outras classes de espaço definidas por este Plano, verifica-se que a quase totalidade do 

perímetro se inclui na classe dos Espaços Agrícolas definida pelo PDM, correspondendo aos terrenos 

abrangidos pela RAN, e também na classe dos Espaços Naturais que corresponde aos terrenos da REN. O 

uso agrícola que actualmente existe na generalidade da área estudada, e que irá prevalecer na sequência da 

realização do presente projecto, é compatível com os condicionalismos legais impostos pela RAN e pela 

REN. 

 

Resta referir a classe dos Espaços Canais definida pela Planta de Ordenamento do PDM, referenciando 

nesta classe quais os tipos de redes identificadas que cruzam a área do perímetro de emparcelamento e que, 

como tal, devem ser nomeadas: trata-se, essencialmente, das redes viária, de gás e electricidade. Em 

relação a estas, despendeu-se uma atenção especial ao gasoduto visto o seu traçado coincidir numa zona 

determinada com a área destinada à construção de infra-estruturas do presente projecto, mas, tal como se 

explicou anteriormente, esta situação não foi considerada relevante por parte Transgás na qualidade de 

autoridade responsável pela sua exploração e manutenção. 

 

Tendo por base o PEA e os zonamentos e classes de espaço incluídos na proposta de ordenamento do uso 

do solo em relação à área abrangida pelo perímetro, verifica-se que a grande maioria da área estudada 

inclui-se na classe dos Espaços Agrícolas, coincidindo esta com a área subordinada ao emparcelamento 

integral. 

 

O PEA, para além das classes de uso do solo definidas na referida proposta, procedeu à sua divisão em 

subclasses, o que em termos práticos significa que a maior parte da área do perímetro de emparcelamento 

encontra-se incluída na subclasse identificada como Uso Agrícola Diversificado. Em termos de definição, esta 

subclasse corresponde a zonas situadas no campo, onde os solos apresentam elevada aptidão agrícola e 

com declive entre 0 e 5 %, ou zonas de vale onde os solos apresentam igualmente elevada aptidão agrícola, 

e com declive até 15 %; estas zonas apresentam elevada aptidão para culturas de regadio, e com potencial 

de utilização agrícola muito variada (PEA, 2001). Isto vem reforçar a constatação da conformidade do 
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Projecto de Ordenamento Fundiário em relação a esta figura de planeamento, pois o uso dominante previsto 

(culturas de regadio) coincide precisamente com a aptidão e com o uso proposto pelo PEA nesta zona. 

 

Quanto à outras classes e subclasses de uso do solo apresentadas na proposta de ordenamento do PEA e 

que são abrangidas pela área de estudo, temos: 

 

• na área adjacente dos perímetros urbanos, em particular de Carregueira, ainda incluída na classe 

dos Espaços Agrícolas, surge a subclasse de Uso Agrícola Dominante para Culturas Permanentes, 

Subdominante para Culturas Anuais, definida pelas zonas com declive moderado (0-15 %), onde 

existem solos com elevada/média aptidão agrícola e onde é possível praticar rega localizada, com 

aptidão predominante para culturas permanentes (pomar) e subdominante para culturas anuais (em 

particular nos solos de melhor aptidão agrícola). Estas zonas correspondem às áreas do perímetro 

onde actualmente se concentra uma boa parte das culturas permanentes existentes, excluindo-se 

da zona sujeita ao emparcelamento integral, não havendo nenhuma intervenção do projecto que 

provoque directamente a sua alteração; 

• em duas pequenas zonas no extremo norte na localidade de Carregueira, junto ao limite do 

perímetro e fora da zona de emparcelamento integral, encontra-se representada classe dos 

Espaços Florestais através da subclasse de Uso Dominante para Floresta de Produção com 

Condicionantes definida pelas zonas com aptidão para floresta de produção onde incidam 

condicionalismos (REN, presença de montado de sobro e azinho, etc.), com solos sem aptidão 

agrícola e declive moderado a acentuado (< 30 %); 

• na margem do Tejo, em especial no extremo norte do perímetro, junto à localidade do Arripiado, e 

em algumas faixas estreitas na zona central e sul do perímetro, surgem manchas incluídas na 

classe e subclasse de Espaços Naturais, correspondentes às áreas ocupadas por galerias ripícolas 

e vegetação natural que, segundo a definição do PEA, apresentam elevado interesse ambiental e 

paisagístico, constituindo, por isso, habitats para as comunidades faunísticas locais. Também neste 

caso, verifica-se a conformidade do projecto em relação aos zonamentos estabelecidos pelo PEA, 

pois as acções previstas vão no sentido da sua preservação e, até, melhoramento; 

• finalmente, o perímetro de emparcelamento inclui as classes de Espaços Urbanos e Espaços 

Industriais definidas pelo PEA, correspondendo às áreas urbanas e industriais actualmente 

existentes e/ou propostas na Carta de Ordenamento do PDM; no caso particular dos Espaços 

Industriais, a subclasse considerada corresponde à Indústria Extractiva (nomeadamente, extracção 

de areias). Estas zonas encontram-se, naturalmente, excluídas do emparcelamento integral e, 

consequentemente, da remodelação predial. 
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O perímetro abrange ainda os Espaços Canais, com uma definição idêntica à considerada no PDM, e, na 

zona mais a norte, abrange uma área classificada pelo PEA como de Uso Sob Protecção Especial, resultante 

do interesse particular para fins militares que sobre ela incide – trata-se do Campo de Treinos da Brigada 

Aerotransportada sediada em Tancos que é propriedade do Estado e, por estes motivos, teve um tratamento 

particular em termos da remodelação predial. 

 

A realização do PEA foi posterior à conclusão do Estudo Prévio de presente Projecto, pelo que o Projecto de 

Ordenamento Fundiário constitui uma das intervenções previstas por este Plano, figurando mesmo como 

uma das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) identificadas, entendendo-se estas como 

unidades territoriais com características homogéneas sobre as quais incidirão um conjunto de acções 

estruturais e infra-estruturais, desenvolvidas simultaneamente e de forma integrada. Existe portanto uma 

conformidade entre o uso actual que caracteriza a área estudada e as classes e subclasses de uso definidas 

pelo PEA para esta zona. 

 

Em conclusão, a realização do presente projecto constitui a concretização prática de uma das intervenções 

previstas no âmbito do PEA da Chamusca. 

 

No que concerne ao Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH), existiu durante o seu 

desenvolvimento uma preocupação constante em contribuir para a aplicação prática dos princípios, 

orientações e objectivos emanados daquele Plano que determinam a aplicação de uma correcta política de 

gestão dos recursos hídricos, “...articulando adequadamente as diferentes utilizações da água e a protecção 

do ambiente e conservação dos recursos naturais.”. Assim, na definição das propostas de intervenção que 

incluem o presente Projecto em análise, em particular nas acções directa ou indirectamente relacionadas 

com o meio hídrico envolvido ou influenciado pelo projecto, foi constante a preocupação de delinear soluções 

que reflectissem estes princípios de preservação dos recursos hídricos e racionalização dos seus usos, 

naturalmente associado à conservação dos valores ambientais e naturais, tal como determinado pelo PBH, 

enquanto instrumento de planeamento orientador situado a um nível superior. 

 

E por fim, surge o PROT-OVT que esteve em discussão pública até Agosto de 2008 e por isso ainda não 

possui uma redacção final. No entanto, foi efectuada uma análise de acordo com a proposta existente, 

sabendo que esta será a base do próprio Plano e que poderão surgir alterações de pormenor em função dos 

contributos provenientes do processo de participação pública. 

 

Em todo o caso, o presente Projecto encontra-se enquadrado nas acções previstas pelo PROT-OVT 

nomeadamente no que se refere ao domínio da “Agricultura e Florestas”. Apesar de não estar estabelecido 

nenhum valor económico associado às 8 acções previstas nesta proposta de Plano, o presente Projecto 

enquadra-se em: 
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• Desenvolvimento do Regadio, através do PDR 2007-2013 (Programa de Desenvolvimento Rural), 

com a “Prossecução e conclusão dos Aproveitamentos com obras em curso” – enquadra-se nas 

prioridades 1 e 2. 

 

Para alem disso, as intervenções que se prevêem realizar na Maracha como valorização, enquadram-se no 

domínio da “Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental – ERPVA”, que conjuntamente com a 

“Conservação da Natureza e Biodiversidade”, possuem 13 acções previstas nesta fase, nas quais as Obras 

de Reparação de Rombos e Revitalização da Vegetação da Maracha do Tejo poderá ser enquadrada em: 

 

• Delimitação, Valorização e Gestão das Áreas de Paisagem Notável, através do QREN/Municípios - 

enquadra-se na prioridade 3; 

• Reabilitação e Valorização da Rede Hidrográfica e das Margens (recuperação da qualidade 

ecológica), através do QREN/PIDDAC, “No âmbito da concretização de corredores fluviais da 

ERVPA” - enquadra-se na prioridade 2. 

 

4.8.4 Condicionantes, Servidões e Restrições 
 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que devem ser consideradas para efeitos do 

presente projecto, para além da RAN e da REN que já foram tratadas anteriormente, são: 

 

• servidões rodoviárias (em particular, referente a estradas nacionais e estradas municipais); 

• servidões e restrições das linhas eléctricas e das redes de distribuição de energia eléctrica; 

• servidões do domínio hídrico (referente a áreas afectas a recursos hídricos); 

• servidão do gasoduto (já abordada anteriormente neste EIA). 

 

No Desenho n.º 9 anteriormente apresentado é possível observar a distribuição relativa destas 

condicionantes na área de projecto. 

 

As servidões rodoviárias dizem respeito, fundamentalmente, a condicionalismos impostos a possibilidade de 

edificação, definindo zonas onde não se permite a realização deste tipo de construções, pelo que estas 

restrições não irão afectar de modo algum o projecto em apreço. 

 

No caso das servidões e restrições das linhas eléctricas (alta tensão) e redes de distribuição de energia 

eléctrica (baixa tensão), a servidão correspondente às primeiras diz respeito aos direitos de passagem a 

conceder pelos proprietários em relação às redes de transporte e distribuição de linhas de alta tensão, e a 

restrição correspondente às segundas constitui-se através da obrigatoriedade de manter determinadas 
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distâncias mínimas entre as infra-estruturas eléctricas e os edifícios. Em ambos os casos, não se verifica 

qualquer desconformidade por parte do projecto. 

 

No tocante às servidões do domínio hídrico, qualquer construção, pública ou privada, a efectuar na área 

sujeita ao domínio público hídrico carece de prévio licenciamento emitido pela CCDR-LVT, dado que as 

intervenções se irão desenrolar na área da margem do rio Tejo. 

 

Finalmente, pelo facto do gasoduto atravessar a área de projecto numa determinada faixa localizada no 

extremo norte, junto ao Arripiado, há ainda a considerar esta servidão específica que estabelece uma área 

“non aedificandi” de 10 m para cada lado do eixo da conduta. Por este motivo, foram já encetados contactos 

com a Transgás, na qualidade de entidade responsável pela gestão e manutenção desta infra-estrutura, que, 

da análise que efectuou acerca das intervenções previstas no Projecto de Ordenamento Fundiário, não 

detectou qualquer situação de incompatibilidade (Anexo IV). A recomendação exarada por esta entidade 

refere-se à necessidade de solicitar o acompanhamento por parte dos serviços técnicos da Transgás durante 

a fase de obra para acautelar a ocorrência de qualquer situação problemática. 

 

Para além a restrição referida, na área sujeita à servidão do gasoduto não são permitidas determinadas 

acções que, não afectando directamente a implantação do projecto, influem sobre a actividade agrícola 

subsequente: 

• lavrar ou cavar o terreno a profundidade superior a 50 cm numa faixa de 2 m para cada lado do eixo 

do gasoduto; 

• plantar árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado do eixo; 

• colocar medas de palha, feno ou qualquer arbusto combustível a menos de 5 m do eixo do 

gasoduto. 
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4.9  SÓCIO-ECONOMIA 

4.9.1 Introdução 
 

O capítulo referente aos aspectos sócio-económicos pretende analisar os aspectos sociais susceptíveis de 

serem influenciados (prejudicados ou beneficiados) pela execução do projecto. Esta análise abrange: 

 

• Um enquadramento regional, sub-regional e concelhio, com foco nas freguesias directamente 

afectadas pelo projecto; 

• Uma caracterização da área de acção do projecto. 

 

Será portanto, efectuada uma análise através de indicadores sócio-económicos (sob a forma de dados 

estatísticos) a partir dos quais se pode concluir sobre a sua qualidade de vida. Faz parte destes indicadores 

os seguidamente listados: 

 

• Dinâmica e composição demográfica (apresentação de dados sobre a população residente, famílias, 

alojamentos, população por grupo etário, entre outros); 

• Serviços prestados/equipamentos (indicadores dos serviços de saúde prestados, índices de 

alfabetização e escolaridade da população, entre outros); 

• Habitação (condições de habitabilidade em especial, fogos com electricidade e/ou saneamento, 

consumos energéticos domésticos e industriais, entre outros); 

• Estruturação Económica e Sócio-Produtiva (numero de trabalhadores empregados, de sociedades 

sediadas por sector de actividade, entre outros).  

 

4.9.2 Metodologia 
 

A situação de referência dos aspectos sócio-económicos é analisada tendo por base um conjunto 

diferenciado dos diversos índices estatísticos, após a sua recolha e compilação. 

 

Foram usadas como principal fonte de informação o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Câmara 

Municipal da Chamusca. Os elementos utilizados para análise deste descritor, tanto bibliográficos como 

estatísticos, sempre que necessário, foram sujeitos a tratamento próprio. 
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4.9.3 Área em Estudo e sua Caracterização 
 

A área em estudo irá abranger o concelho da Chamusca a um nível macro, com caracterizações específicas 

relativas às freguesias da Carregueira e Pinheiro Grande sempre que exista informação específica que o 

permita. 

 

O presente Projecto insere-se no concelho da Chamusca, distrito de Santarém, e englobado desde 2003 na 

sub-região da Lezíria do Tejo e região do Alentejo, de acordo com as indicações do INE e segundo a figura 

seguidamente apresentada.  

 

Este concelho possui uma área de 746 km2 e cerca de 11 502 habitantes segundo dados dos Censos de 

2001. O concelho da Chamusca é constituído por sete freguesias, que no conjunto englobam 38 povoações, 

que constituem, na sua maioria, aglomerados de pequenas dimensões dispersos pelo território do concelho. 

As povoações mais importantes situam-se ao longo do rio, junto à planície aluvionar do Tejo, as quais são: 

Chamusca, Carregueira, Ulme e Vale de Cavalos.  

 

Como se pode observar pela figura seguinte, o concelho da Chamusca é limitado a Norte pelo município de 

Vila Nova da barquinha, a Este por Constância e por Abrantes, a Sueste por Ponte de Sôr, a Sul por 

Coruche, a Oeste por Almeirim, Alpiarça e Santarém e a Noroeste pela Golegã e pelo rio Tejo. 

 

Em termos de acessibilidades, da sua rede viária destacam-se duas estradas nacionais, EN118 e EN243, 

salientando-se a existência de 47km de vias urbanas, 92km de estradas municipais, 41km de caminhos 

municipais e cerca de 300km de vias a classificar, segundo informações da própria Câmara Municipal da 

Chamusca. 

 

Para alem da rede viária, os transportes ferroviários distam poucos quilómetros da área em estudo, onde a 

Norte existem as estações da CP (Caminhos de Ferro Portugueses) dos Riachos e Entroncamento, e a 

Oeste a estação de Santarém. 

 

Ao nível de transporte público em autocarros, a Rodoviária do Tejo é a responsável possuindo uma rede de 

várias paragens ao longo das vias existentes, existindo ainda ligações urbanas, inter-urbanas e carreiras 

rápidas. 
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Figura 4-35 – Localização do concelho da Chamusca na Sub-Região da Lezíria  

do Tejo e Região do Alentejo. 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo – 2003. INE 2004) 
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4.9.4 Dinâmica e Composição Demográfica 
 

O posicionamento do concelho da Chamusca e a sua adesão à região do Alentejo, mantendo-se na mesma 

sub-região, bem como um conjunto de decisões politicas que têm vindo a ser tomadas tanto ao nível de 

transportes como ao nível agrícola, tornam o concelho vulnerável ao nível de fixação da população existente. 

 

Também o posicionamento das freguesias as torna mais ou menos populacionais em função das actividades 

existentes, pelo que a análise aqui efectuada será, sempre que possível, ao nível da freguesia. 

 

Apresenta-se desde já a dimensão das freguesias para que se possa ter uma percepção das áreas 

envolvidas, de acordo com o quadro seguinte. 

 

Quadro 4-40 – Área das freguesias no concelho da Chamusca em 2001. 

Concelho/freguesias Área (km2) 

Concelho da Chamusca 746 

Carregueira 98,9 

Pinheiro Grande 37,5 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca. INE, Portugal 2007, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2006 – Informação 

disponível até 30 de Setembro de 2007) 

 

Apesar da freguesia do Chouto ser a que maior área apresenta, ao nível populacional é a menor freguesia, o 

mesmo acontecendo ao nível da Chamusca mas de forma inversa, isto é, a freguesia da Chamusca possui a 

menor área de todas e é no então a freguesia mas populosa conforme se poderá observar seguidamente. 

 

De acordo com os censos 2001, a freguesia da Carregueira surge como a segunda freguesia mais populosa 

do concelho da Chamusca, sendo a sede de concelho a mais populosa, de acordo com o quadro 

seguidamente apresentado. 
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Quadro 4-41 – População Residente no concelho da Chamusca e freguesias. 

População Residente (indivíduos) 
Concelho/freguesias 

1981 1991 2001 
Taxa de Variação (%) 

Concelho da Chamusca 13 135 12 282 11 492 - 6,4 

Carregueira * 2 308 2 295 - 0,6 

Pinheiro Grande 3 438 1 114 1 051 - 6 

*Em 1981 a Carregueira estava incluída na freguesia de Pinheiro Grande 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Relacionando a população com a área das respectivas freguesias, verifica-se que a freguesia da Chamusca 

possui uma maior densidade populacional face às restantes freguesias, seguindo-se as freguesias de 

Pinheiro Grande e a da Carregueira. 

 

Considerando os dados existentes relativos a anos anteriores, verifica-se que a densidade populacional da 

Carregueira tem vindo a aumentar, verificando-se a situação inversa para a freguesia do Pinheiro Grande 

(considerando apenas os valores de 1991 face a 2001). Esta situação já se encontra prevista no PDM da 

Chamusca que afirma que a tendência demográfica para a Carregueira é de estabilização e para o Pinheiro 

Grande é de decréscimo acentuado. 

 

Quadro 4-42 – Total de Famílias Clássicas no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias Famílias Clássicas (N.º) 

Concelho da Chamusca 4 487 

Carregueira 947 

Pinheiro Grande 390 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Considerando os dados entre 1991 e 2001, tal como apresentado no quadro seguinte, verifica-se que a 

população tem diminuído nos vários grupos etários, à excepção do grupo da população com idade igual ou 

superior a 65 anos, pelo que se tem vindo a assistir a um envelhecimento da população. 
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Quadro 4-43 – População Residente segundo grupos etários e sua evolução entre 1991 e 2001, no concelho da 

Chamusca e freguesias. 

1991 2001 

Concelho/freguesias < 14 

anos 

15 a 24 

anos 

25 a 64 

anos 

65 ou + 

anos 

< 14 anos 15 a 24 

anos 

25 a 64 

anos 

65 ou + 

anos 

Concelho da Chamusca 2 128 1 578 6 305 2 271 1 436 1 483 5 935 2 638 

Variação Populacional (%) - - - - -32.5 -6 -5.9 16.2 

*Em 1981 a Carregueira estava incluída na freguesia de Pinheiro Grande 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Segundo as informações da Câmara Municipal da Chamusca, a estrutura etária da população residente, no 

que se refere a dados de 2001, mostrou-se predominando no grupo compreendido entre os 25 e os 64 anos, 

tal como é ilustrado pela figura seguinte. 

 

 
Figura 4-36 – Estrutura etária da População Residente do concelho da Chamusca em 2001. 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca) 

 

Considerando agora o índice de dependência da população verifica-se que a freguesia de Pinheiro Grande 

possui um índice de dependência total superior ao da freguesia da Carregueira.  

 

Quadro 4-44 – Índice da Dependência Total no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias Índice de Dependência Total 

Carregueira 71,52 

Pinheiro Grande 72,30 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 
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Em termos gráficos, e de acordo com a figura seguidamente apresentada, é possível verificar que o concelho 

Chamusca possui um índice de dependência total superior nos idosos face à camada jovem. 

 

 

Figura 4-37 – Índices de Dependência do concelho da Chamusca em 2001. 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca) 

 

Estes índices podem ser verificados em termos individuais nos quadros seguidamente apresentados, onde 

se confirma que na realidade, à semelhança do que acontece ao nível nacional, tem-se vindo a observar um 

aumento dos índices de dependência da população idosa com o consequente envelhecimento da população. 

 

Quadro 4-45 – População Idosa no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias População Idosa (N.º) 

Carregueira 512 

Pinheiro Grande 219 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Quadro 4-46 – População Jovem no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias População Jovem (N.º) 

Carregueira 445 

Pinheiro Grande 222 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

A população divide-se por edifícios, mas cuja distribuição não é proporcional ao valor da População Total, em 

especial no que concerne à freguesia de Pinheiro Grande, sendo esta a freguesia que apresenta menor 

número de edifícios, de acordo com o quadro seguidamente apresentado. 
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 Quadro 4-47 – Total de Edifícios no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias Total de Edifícios (N.º) 

Concelho da Chamusca 5 554 

Carregueira 1 146 

Pinheiro Grande 482 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Considerando as várias localidades e lugares existentes ao nível das freguesias da área em estudo, é 

possível obter o seguinte quadro informativo. 

 

Quadro 4-48 – Localidades do concelho da Chamusca. 

Freguesias Lugares Área (ha) N.º de Hab. 
% n.º de hab. no 

concelho 
% da área do 

concelho 

Chamusca Chamusca 3545 4000 30,7 4,8 

Carregueira Arripiado 

Carregueira 
10208 2400 18,5 13,8 

Pinheiro Grande Aréolas 

Cabeças 

Favacal 

Godinhas 

Lamaceiras 

Pinheiro Grande 

Vale do Junco 

Vale da Vinha 

Bairro do Rato 

Cabeças do Pinheiro 

3082 1250 9,6 4,2 

 

O Arripiado é um aglomerado de terceira ordem (cerca de 390 habitantes) com uma localização privilegiada 

face ao rio (em termos panorâmicos), com uma arquitectura típica da região (em parte fruto da existência de 

grandes casas agrícolas), que interessa preservar. De salientar o interesse arquitectónico e histórico da 

Igreja de S. Marcos. 
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A povoação do Pinheiro Grande, tal como Carregueira, situa-se junto à EN 118 mas, ao contrário desta que 

se dispersou para a zona de campo, aquela cresceu para a colina tendo-se constituído uma povoação 

“satélite” denominada Cabeças. Esta povoação não tem grandes possibilidades de expansão junto à estrada 

nacional (a sul existem grandes propriedades, a norte fica a freguesia de Carregueira e a oeste encontra-se a 

Reserva Agrícola Nacional), a qual tem tendência a ocorrer junto a Cabeças. Ambos os aglomerados se 

caracterizam por as suas estruturas urbanas se desenvolverem ao longo de 2 a 3 arruamentos 

predominando em Cabeças a terra batida e no Pinheiro Grande o pavimento em asfalto. Possuem uma 

tipologia urbana em que o casario distribui-se dominantemente em banda de 1-2 pisos. 

 

Considerando agora a população residente e o seu nível de instrução, verifica-se que houve um decréscimo 

no que se refere à taxa de analfabetismo face a 1991, tendo o valor de referencia na altura sido de 19.8%, e 

em 2001 este valor estar referenciado em 15.9%, de acordo com os quadros seguidamente apresentados. 

 

Quadro 4-49 – População Residente segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo no concelho da 

Chamusca em 2001. 

Ensino Básico  Nenhum 

nível de 

ensino 
1 º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Analfabetos 

com 10 ou 

+ anos 

Concelho da 

Chamusca 

2 129 5 105 1 482 1 130 1 090 37 519 1 687 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

Quadro 4-50 – Nível de Instrução (em %) da População Residente no concelho da Chamusca em 2001. 

Concelho/freguesias Ensino 

Primário 

Ensino 

Preparatório 

Ensino 

Secundário 

Outro 

Ensino  

Analfabetos com 10 ou + anos 

Concelho da 

Chamusca 

54,6 11,8 12,3 2,2 19,1 

Carregueira 51,9 16,7 10,5 1,8 19,1 

Pinheiro Grande 58,7 12,5 10,2 1,3 17,3 

(Fonte: INE, RGP, 1991) 

 

4.9.5 Sector Económico 
 

As actividades económicas dominantes do concelho da Chamusca são a agricultura e a silvicultura. A 

primeira desenvolve-se na lezíria e nos vales das ribeiras da charneca, ocupando uma superfície (SAU) com 
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cerca de 10500 ha, e a segunda está ligada à charneca, com uma área de, aproximadamente, 62500 ha. 

Estas envolvem 41% da população activa. 

 

A indústria encontra-se fortemente associada às actividades agro-florestais, em particular nos seguintes 

sectores: 

c) agro-alimentar 

− transformação de produtos agrícolas (uvas para vinho, tomate, etc.); 

− armazenamento e secagem (trigo, milho e arroz). 

d) florestal 

− papel (embalagens e artes gráficas); 

− madeiras (serração, carpintaria e mobiliário); 

− cortiça (preparação). 

 

Existem outros dois sectores com expressividade no concelho: 

a) construção 

− cerâmicas, cimento e fibrocimento, construção civil, terraplanagens, extracção de areias; 

b) têxtil 

− malhas e confecções. 

 

O turismo é outro ramo da actividade económica que, apesar de ainda estar a ser explorado de forma pouco 

consertada, tem fortes potencialidades de desenvolvimento, dados as riquezas paisagísticas e faunística, 

arquitectónicas e culturais de que o concelho dispõe, desde que haja a criação de infra-estruturas adequadas 

e um incremento integrado de várias modalidades turísticas, entre elas: 

− turismo de habitação em espaço rural e agro-turismo 

− turismo cinegético e de pesca. 

 

Nos quadros seguintes é possível observar a situação de emprego das populações de Carregueira e Pinheiro 

Grande que se encontrava patente em 1991. 
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Quadro 4-51 – Condição perante a actividade económica da População Residente com 12 ou mais anos em 

1991. 

População com actividade económica População sem actividade económica 

Concelho/freguesias 

Total 
Empregada 

(%) 

Desempregada 

(%) 
Total 

Estudantes 

(%) 

Domésticas 

(%) 

Reformados 

(%) 

Outros 

(%) 

Concelho da 

Chamusca 
5492 92,9 7,1 5191 16,0 19,2 53,3 11,5 

Carregueira 865 92,4 7,6 1124 11,6 22,3 51,3 14,7 

Pinheiro Grande 492 94,9 5,1 477 13,4 24,9 50,3 11,3 

(Fonte: INE, RGP, 1991) 

 

Quadro 4-52 – População com 12 ou mais anos empregada segundo o sector de actividade em 1991. 

Sectores de Actividade (%) 

Concelho/Freguesias 

População 

residente 

empregada Primário Secundário Terciário 

Concelho da Chamusca 5101 40,7 26,2 33,1 

Carregueira 799 35,4 31,3 33,3 

Pinheiro Grande 467 46,7 23,6 29,7 

(Fonte: INE, RGP, 1991) 

 

Comparando os valores dos quadros anteriormente apresentados com os valores presentes para 2001, 

verifica-se que o concelho da Chamusca assistiu a um significativo aumento da sua população activa, tendo 

sido também significativo para a freguesia da Carregueira e ligeiro para a freguesia de Pinheiro Grande. 

 

Quadro 4-53 – População Activa no concelho da Chamusca por freguesia em 2001. 

Concelho/freguesias População Activa (N.º) 

Concelho da Chamusca 6 713 

Carregueira 1 338 

Pinheiro Grande 610 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 
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A freguesia da Carregueira surge como a segunda freguesia com maior número de população activa, 

seguindo-se a freguesia de Ulme. A freguesia de Pinheiro Grande surge como umas das freguesias com 

menor população activa, sendo que a menor é a freguesia do Chouto. 

 

Quadro 4-54 – População residente economicamente activa (sentido lato) e empregada e ramo de actividade em 

2001 no concelho da Chamusca. 

Concelho/freguesias População 

Econ. 

Activa (N.º) 

População 

Econ. Activa 

e Empregada 

(N.º) 

População 

Econ. Activa e 

Empregada, 

CAE 0 (N.º) 

População 

Econ. Activa e 

Empregada, 

CAE 1 a 4 (N.º) 

População Econ. 

Activa e 

Empregada, CAE 

5 a 9 (N.º) 

Concelho da 

Chamusca 

5 343 4 795 871 1 622 2 302 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

 

À semelhança da realidade nacional, também o concelho da Chamusca tem vindo a verificar crescentes 

níveis de população desempregada quando comparados quantitativos de 2001 face a 1991, tal como é 

possível observar nos quadros seguintes. 

 

Quadro 4-55 – População residente desempregada (sentido lato), segundo a condição de procura de emprego 

em 2001 no concelho da Chamusca. 

Concelho/freguesias 

População 

Desempregada 

(N.º) 

População 

Desempregada, 

procura 1º 

emprego (N.º) 

População 

Desempregada, 

procura novo 

emprego (N.º) 

Concelho da 

Chamusca 

548 67 481 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 

Quadro 4-56 – Taxas de actividade e desemprego em 1991 e 2001 no concelho da Chamusca. 

Taxa de Actividade (%) Taxa de Desemprego (%) 
Concelho/freguesias 

1991 2001 1991 2001 

Concelho da Chamusca 44,7 46,5 7.1 10.3 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca/INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 – Resultados 

Definitivos) 
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Segundo dados fornecidos pela Câmara Municipal da Chamusca, no concelho continuam a predominar as 

actividades relacionadas com o sector primário, seguindo-se e secundário e posteriormente o terciário, tal 

como apresentado na figura seguinte. 

 

 
Figura 4-38 – Actividade económica no concelho da Chamusca em 2001. 

(Fonte: Câmara Municipal da Chamusca) 

 

 

4.9.6 Serviços Prestados/Equipamentos 
 

Este sub-capítulo irá reflectir-se apenas sobre os Serviços de Saúde e de Ensino existentes ao nível do 

concelho/freguesia, por forma a que seja possível verificar os equipamentos existentes e disponíveis à 

população. 

 

4.9.6.1 Serviços de Saúde 

 

Tendo por base os dados fornecidos pelo INE do que respeita aos profissionais de saúde e instalações 

existentes, não existem dados ao nível das freguesias da área em estudo, pelo que aqui foram apenas 

analisados os dados do concelho da Chamusca. 

 

Considerando os dados mais actuais relativos a 2005, verifica-se que existem 9 estabelecimentos de saúde 

(1 centro de saúde e 8 extensões do mesmo), não se registando qualquer hospital no concelho. 

 

Existem 2,2 profissionais de saúde por cada 1000 habitantes, considerando médicos e enfermeiros. 

 

Estas informações encontram-se registadas no quadro seguidamente apresentado. 
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Quadro 4.57 – Profissionais de Saúde e Instalações existentes no concelho da Chamusca 

 2005 

Farmácias e Postos Farmacêuticos Móveis 10 

Profissionais de Farmácia 9 

Hospitais 0 

Médicos por 1000 habitantes 0,7 

Enfermeiros por 1000 habitantes 1,5 

Centros de Saúde 1 

Extensões dos Centros de Saúde 8 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2006 – Informação disponível até 30 de Setembro 

de 2007. INE, Anual, Estatísticas dos Estabelecimentos de Saúde. Estatísticas das Farmácias. Estatísticas do Pessoal 

de Saúde. Estatísticas Demográficas. Estimativas Provisórias de População Residente, aferidas dos resultados 

definitivos dos Censos 2001, ajustados com as taxas de cobertura. Inquérito aos Hospitais. Inquérito aos Centros de 

Saúde). 

 

4.9.6.2 Serviços de Ensino 

 

Ao nível do concelho existem alguns equipamentos escolares, sejam públicos ou privados, desde a 

Educação Pré-Escolar até ao Ensino Secundário. Como é possível observar no quadro seguinte, 

predominam os estabelecimentos públicos em detrimento dos privados. 

 

Quadro 4-58 – Estabelecimentos de Ensino, segundo o ensino ministrado, no concelho da Chamusca. 

Ensino Básico Educação Pré-

Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior  

Pub Priv Pub Priv Pub Priv Pub Priv Pub Priv 

Escolas 

Profissionais 

Pub Priv 

2005/2006 9 1 10 0 1 0 1 0 1 0 - - - 

Nota: O mesmo estabelecimento é contado tantas vezes quantos os graus de ensino que ministra. A educação pré-

escolar não inclui os Centros de Animação Infantil e Comunitários nem a Educação pré-escolar itinerante. No 2º ciclo, 

estão incluídos os estabelecimentos de Ensino Mediatizado. 

Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2006 – Informação disponível até 30 de 

Novembro de 2007. Ministério da Educação, Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.  
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Consequentemente, o número de estabelecimentos de ensino terão associados um número de alunos de 

acordo com a capacidade inerente, conforme apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-59 – Alunos matriculados segundo o nível de ensino, no concelho da Chamusca. 

Ensino Básico Educação Pré-

Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Escolas 

Profissionais 

Ensino 

Superior  

Pub Priv Pub Priv Pub Priv Pub Priv Pub Priv  Pub Priv 

2005/2006 201 57 345 0 175 0 319 0 207 0 - - - 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatísticos da Região Norte, 2006 – informação disponível até 30 de Novembro de 

2007. Ministério da Educação – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.) 

 

No que se refere ao pessoal docente, associado aos estabelecimentos de ensino anteriormente 

apresentados e considerando o número de alunos existente, a relação entre número de alunos e pessoal 

docente não é linear, tal como apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-60 – Pessoal docente no concelho da Chamusca no ano lectivo de 2005/2006. 

Ensino Básico 

Pré-Escolar 
1º Ciclo 2º Ciclo 

3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário 

 

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

2005/2006 18 6 46 0 26 0 64 0 

Nota: Os docentes com funções lectivas que leccionam simultaneamente em mais do que um ciclo de estudos são 

considerados, para efeitos estatísticos, como docentes do ciclo de estudos onde leccionaram o maior número de horas. 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatísticos da Região do Alentejo, 2006 – Informação disponível até 30 de 

Novembro de 2007. Ministério da Educação – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação). 

 

4.9.7 Habitação 
 

O tema da Habitação é normalmente utilizado para avaliar a qualidade de vida relativa a infra-estruturas 

próprias que a população possui no conforto do seu lar, bem como as que a este se encontram associadas. 

Assim, foram consideradas como bens essenciais ao conforto a electricidade, abastecimento de água, 

saneamento básico e resíduos. 
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4.9.7.1 Electricidade 

 

Ao nível do concelho da Chamusca, ao contrario de muitos outros concelhos, o consumo de energia eléctrica 

do tipo agrícola, tem uma relevância bastante acentuada quando comparado com o industrial, dado que o 

consumo domestico se regista superior, tal como apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-61 – Consumo de energia eléctrica, segundo o tipo de consumo, no concelho da Chamusca, 2005. 

Iluminação 

Total Doméstico Agricultura Industria Edifícios do Estado / 

de Utilidade Pública 

Vias 

Públicas 
 

103kWh 

2005 38 453 11 175 8 990 8 277 1 832 2 289 

Notas: Os valores apresentados para o consumo e n.º de consumidores de energia eléctrica dizem respeito ao universo 

das empresas de produção/distribuição do pais (e não apenas aos fornecimentos da EDP) e incluem o autoconsumo e a 

cogeração. Na categoria “indústria” está incluída a bombagem de água para usos municipais e, em termos de 

actividades produtivas, os ramos da Indústria e da Construção.  

(Fonte: INE, Portugal, 2007. Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006. Direcção Geral de Energia e Geologia.) 

 

Segundo os dados anteriormente apresentados, a iluminação não constitui uma grande fonte de consumo 

energético face aos outros tipos de consumo. 

 

Em termos de consumidores de electricidade, os dados existentes e disponibilizados pelo INE indicam que o 

concelho da Chamusca e apresentados seguidamente, revelam a predominância dos consumidores 

domésticos. 

 

Quadro 4-62 – Consumidores de energia eléctrica, segundo tipo de consumo, no concelho da Chamusca, em 

2005. 

Total Doméstico Agricultura Industria 
 

N.º 

2005 6 722 4 746 1 124 121 

Notas: Os valores apresentados para o consumo e n.º de consumidores de energia eléctrica dizem respeito ao universo 

das empresas de produção/distribuição do pais (e não apenas aos fornecimentos da EDP) e incluem o autoconsumo e a 
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cogeração. Na categoria “indústria” está incluída a bombagem de água para usos municipais e, em termos de 

actividades produtivas, os ramos da Indústria e da Construção.  

(Fonte: INE, Portugal, 2007. Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006. Direcção Geral de Energia e Geologia.) 

 

Em suma, verifica-se que o tipo de consumo e os consumidores são maioritariamente domésticos, não 

devendo no entanto ser desprezado o peso do sector agrícola no que se refere ao tipo de consumo. 

 

4.9.7.2 Abastecimento de Água 

 

À semelhança do que acontece com a electricidade, o consumo de água no concelho da Chamusca é 

contabilizado ao nível residencial e serviços, industrial e outros, verificando-se um elevado consumo ao nível 

residencial e de serviços, conforme é possível observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-63 – Consumo de Água Abastecida pela Rede Pública no concelho da Chamusca, em 2005. 

Total 

Residencial e de 

Serviços 

(m3/hab) 

Industrial Outros 
 

1000 m3 

Lezíria do Tejo 16 057 13 893 1 318 846 

Concelho da 

Chamusca 
626 570 40 16 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2006. Informação disponível até 30 de Setembro 

de 2007. INE, Inquérito ao Ambiente – Caracterização do Saneamento Básico). 

 

No quadro anterior, a rubrica “outros” inclui todos os tipos de consumo não previstos nas rubricas anteriores, 

como a segurança contra incêndios, lavagem de rua, rega, etc.. 

 

Segundo os valores de 2005 das Estatísticas do Ambiente do INE, o caudal de água é captado é efectuada 

exclusivamente pela câmara municipal e serviços, sendo considerado que é tratado a totalidade do caudal 

captado de acordo com o quadro seguidamente apresentado. 
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Quadro 4-64 – Abastecimento de Água no concelho da Chamusca. 

Caudal Captado Caudal Tratado 

Pelas Câmaras Municipais e 

Serviços Municipalizados 

Pelas Câmaras Municipais e 

Serviços Municipalizados 
Total 

Total 
Origem 

Superficial 

Origem 

Subterrânea 

Por 

outras 

entidades 

gestoras 

Total 

Total 
Origem 

Superficial 

Origem 

Subterrânea 

Por 

outras 

entidades 

gestoras 

Anos 

1000 m3 

2005 1 554 1 554 0 1 554 0 1 554 1 554 0 1 554 0 

(Fonte: INE, Portugal, 2007. Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006. INE, Inquérito ao Ambiente – Caracterização 

do Saneamento Básico) 

4.9.7.3 Saneamento Básico 

 

Considerando a população do concelho da Chamusca, e segundo o Anuário Estatístico da Região Alentejo 

(2006) do INE, é possível constatar que pouco mais de metade da população se encontra servida com 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (59%). Paralelamente, 59% da população encontra-se servida 

com sistemas de drenagem de águas residuais, como é possível observar pelo quadro seguinte.  

 

Quadro 4-65 – Drenagem e Tratamento de Águas Residuais no concelho da Chamusca. 

Drenagem Tratamento 

Caudais Efluentes Produzidos 

Origem 

Total Residencial 

e Serviços 
Industrial 

População 

Servida com 

Sistemas de 

Drenagem de 

Águas Residuais 

Caudal 

Tratado 

População Servida 

com Estações de 

Tratamento de 

Águas Residuais 

Anos 

1000 m3 % 1000 m3 % 

2005 276 276 0 59,0 1 554 59,0 

Nota: A rubrica Águas Residuais Tratadas engloba não só o tratamento efectuado nas Estações de Tratamento de 

Águas residuais (ETAR) mas também nas fossas sépticas municipais.  

(Fonte: INE, Portugal 2007, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2006 – Informação disponível até 30 de 

Setembro de 2007. INE, Inquérito ao Ambiente – Caracterização do Saneamento Básico). 
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4.9.7.4 Resíduos 

 

Os resíduos produzidos e recolhidos no concelho da Chamusca têm vindo a aumentar, tanto ao nível dos 

resíduos urbanos como dos resíduos recolhidos selectivamente, como se pode observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-66 – Os resíduos da sub-região da Lezíria do Tejo. 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Resíduos Urbanos Recolhidos por 

habitante (kg) 
x 425 430 389 467 

Resíduos Urbanos Recolhidos 

selectivamente (%) 
x 20 21 18 28 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuários Estatísticos da Região do Alentejo entre 2001 e 2006 – Informação disponível até 

30 de Setembro de 2007. INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais) 

 

Ao nível da sub-região da Lezíria do Tejo (informação disponível para 2005) verifica-se que existe uma 

continuada “força de vontade” no que se refere à recolha selectiva de resíduos, tal como podem demonstrar 

os valores apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-67 – Os resíduos recolhidos na sub-região da Lezíria do Tejo em 2005. 

Resíduos Recolhidos 

Recolha Selectiva 

 

Total 
Total Vidro 

Papel e 

Cartão 
Embalagens Pilhas 

Portugal 4 693 636 282 046 121 335 118 704 31 491 99 

Alentejo 369 686 15 095 7 102 6 283 1 700 9 

Lezíria do Tejo 115 418 3 284 1 721 1 066 493 4 

(Fonte: INE, Portugal, 2007, Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2006 – Informação disponível até 30 de 

Setembro de 2007. INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais) 
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4.9.8 Estrutura Económica e Sócio-Produtiva 

4.9.8.1 O Sector Agrícola 

 

A área em estudo é uma zona agrária, que segundo INE está identificada como pertencente à zona do 

Ribatejo e Oeste. Como tal, e de acordo com dados de 200512, verifica-se que a região do Ribatejo e Oeste 

possui uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) por exploração de 9,4ha e uma SAU por Unidade de 

Trabalho Ano (UTA) de 8,2ha. 

 

Segundo a mesma fonte e considerando agora as explorações com rendimento do produtor agrícola singular 

exclusivamente da exploração verifica-se que a região do Ribatejo e Oeste representa uma proporção de 

11%. Da mesma forma, a proporção de SAU em conta própria revela-se em 73% e as explorações com 

contabilidade organizada representam 13% neste universo. 

 

Considerando agora como fonte o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, a 

área em estudo encontra-se englobada na sub-região da Lezíria do Tejo, onde se verifica que esta sub-

região é que a possui maior SAU, como é possível observar no quadro seguidamente apresentado. 

 

Quadro 4-68 – A componente agro-florestal nas sub-regiões do Oeste e Vale do Tejo. 

 Oeste Lezíria do Tejo Médio Tejo 

N.º de explorações (1000) 20,4 14,9 13,4 

SAU (1000ha) 84,4 220,2 51,4 

SF (1000ha) 69,0 203,1 103,7 

UTA (1000) 27,2 19,9 12,5 

Nota: SAU – Superfície Agrícola Utilizada 

SF – Superfície Florestal 

UTA – Unidade de Trabalho Ano 

(Fonte: PROTOVT – Diagnóstico Estratégico/Visão do sector Agro-Florestal, 2007). 

 

Sabe-se ainda que na sub-região da Lezíria do Tejo (onde se insere a área em estudo) predominam as áreas 

florestais (cerca de 53% do território) sobre as áreas agrícolas (cerca de 32%). Nas áreas agrícolas 

predominam as culturas anuais de regadio (38 milhares de ha), o arroz (16 milhares de ha), a vinha (19 

milhares de ha), o olival (8 milhares de ha), sendo a restante área ocupada principalmente por prados e 

                                                            
12 INE, Portugal 2007. Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2006. INE, Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas. 
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pastagens com terra limpa e sob coberto de áreas florestais. Nas áreas florestais predominam o montado de 

sobro e azinho (85 milhares de ha) e o pinhal (36 milhares de ha)13. 

 

Do ponto de vista do sector pecuário, segundo o Recenseamento Agrícola de 1999, as regiões do Oeste, 

Lezíria do Tejo e Médio Tejo representavam cerca de 16% da totalidade das cabeças normais (CN) do 

Continente, sendo dominantes as aves (36% do Continente), os suínos (33% do Continente) e os bovinos de 

carne e leite (9% do Continente). Especificamente para a Lezíria do Tejo, os bovinos de carne e leite eram 

dominantes, representando cerca de 61% do número total deste tipo de CN no conjunto das 3 sub-regiões e 

38% da totalidade das CN da própria Lezíria do Tejo. 

 

No que respeita às industriais agro-alimentares e florestais na Lezíria do Tejo predomina o ramo de indústrias 

de conservação de frutas e de produtos hortícolas. 

 

Considerando as explorações agrícolas existentes bem como o Diagnóstico Estratégico já referido 

anteriormente, e especificamente no que se refere ao rendimento agrícola, verifica-se que as três sub-regiões 

já referidas anteriormente apresentam em média um resultado anual cerca de 1,8 vezes superior à média das 

explorações agrícolas do Continente Português, como é possível observar pelo quadro seguinte. 

 

Quadro 4-69 – Rendimento agrícola das explorações agrícolas nas sub-regiões do Oeste e Vale do Tejo. 

 Oeste Lezíria do Tejo Médio Tejo 

MBT/UTA (1000€) 11,3 11,1 3,6 

MBE/SAU (1000€) 2,8 0,6 0,5 

TRT/SAU (1000€) 0,8 0,6 0,3 

SAU/UTA (ha) 3,1 11,1 4,1 

IST (%) 22,1 41,6 37,9 

Nota: MBT – Margem Bruta Total  

 UTA – Unidade de Trabalho Ano  

MBE – Margem Bruta Económica 

SAU – Superfície Agrícola Utilizada 

MBT/UTA = ((MBE/SAU)+(TRT/SAU))*(SAU/UTA) 

 

(Fonte: PROTOVT – Diagnóstico Estratégico/Visão do sector Agro-Florestal, 2007). 

 

                                                            
13 PROTOVT – Diagnóstico Estratégico/Visão do sector Agro-Florestal, 2007. 
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Ao nível local, e considerando dados já não muito recentes, verifica-se que a Carregueira e Pinheiro Grande 

contribuem com cerca de 40% do número de explorações agrícolas do concelho ocupando, relativamente a 

este, uma Superfície Agrícola Útil (SAU) de 14,4%, tal como é apresentado no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 4-70 – Indicadores de Caracterização das Explorações Agrícolas. 

Indicadores Carregueira Pinheiro Grande Concelho 

% Nº % Área (ha) % Nº % Área (ha) % Nº % Área (ha) 
Total das explorações agrícolas 

28,1 (237) 7,6 (992) 12,3 (104) 6,8 (890) 100 (843) 100 (13034) 

Conta própria 86,1 80,8 82,7 38,1 75,9 77,2 

Arrend. fixo 2,1 2,0 1,9 0,4 5,5 3,9 

Formas de 

exploração 

(simples) Outras 2,8 0,9 1,0 0,1 3,2 2,1 

Formas de 

exploração 

(mistas) 

Total (44% SAU é 

conta própria) 
10,6 16,3 14,4 61,4 15,4 17,6 

Familiar 94,5 49,9 89,4 31,8 84,2 21,4 

Patronal 4,6 31,0 7,7 17,1 12,8 43,1 
Tipo de 

exploração 
Outras 0,9 19,1 2,9 51,1 3,0 35,5 

0-50% 33,2 - 33,7 - 32,9 - 

50-100% 10,2 - 4,0 - 11,2 - 

Tempo de activ. 

na exploração do 

prod. individual Tempo inteiro 56,6 - 62,3 - 55,9 - 

Activ. principal 37,3 - 37,7 - 55,9 - Prod. individual c/ 

activ. lucrativa 

exterior à expl. 
Activ. secundária 6,4 - 3,0 - 7,9 - 

(Fonte: INE,RGA, 1989) 

 

Estes dados reflectem a pequena dimensão física das explorações agrícolas que se manifesta, sobretudo, na 

zona do campo. Para alem disso, a exploração por conta própria e o tipo de exploração familiar são, 

relativamente ao número de explorações, claramente dominantes, quer nas duas freguesias, quer no 

concelho. 

 

Paralelamento, Pinheiro Grande apresenta uma SAU considerável (61,4%) na forma de exploração mista a 

qual, em grande parte, está ligada à existência de uma sociedade de agricultura de grupo no campo (dentro 

da área de estudo). A corroborar esta interpretação atente-se ao peso, em termos de área, que tem o tipo de 

exploração “Outras” para a dita freguesia – 51,1% - onde estão incluídas as sociedades. 

 

Verifica-se, também, uma percentagem relativamente elevada de agricultores a tempo inteiro (cerca de 50%) 

o que demonstra a importância em termos económicos da agricultura no concelho e nas freguesias. Dos 
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produtores que têm outra actividade, cerca de 32% ocupa menos de 50% do tempo de actividade na 

exploração e cerca de 35% têm uma actividade lucrativa principal exterior à exploração.  

 

No que se refere às explorações agrícolas e tendo por base valores não muito recentes mas ao nível local, 

verifica-se que podem ser considerados três escalões no que se refere às explorações agrícolas de acordo 

com o quadro seguidamente apresentado. 

 

Quadro 4-71 – Explorações Agrícolas por classes de áreas em 1989. 

Classes de área (%) Total das 

explorações 0 a <2 ha 2 a <5 ha  5 a <10 ha 10 a <20 ha >20 ha Zona Geográfica 

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) 

Z.A. Chamusca 837 39659 36.9 0.8 28.7 1.9 11.2 1.6 6.9 1.9 16.3 93.8 

                          

Carregueira 237 2521 54.0 5.2 32.9 9.4 6.8 4.0 3.4 3.9 2.9 77.5 

Pinheiro Grande 104 1659 49.0 2.8 27.9 5.4 8.7 3.6 6.7 5.6 7.7 82.6 

(Fonte: INE,RGP, 1989) 

 

Nos escalões com áreas inferiores a 5 ha encontra-se a maior parte das explorações (Carregueira – 86%; 

Pinheiro Grande – 77%). No entanto, apesar do grande número de explorações, a área ocupada é pequena 

(Carregueira – 15%; Pinheiro Grande – 8%). Os escalões intermédios (entre 5 ha e 20 ha, exclusive) detêm 

um número pequeno de explorações (10-15%), quando comparados com os anteriores e, igualmente, uma 

área pouco significativa (8-9%). Por fim, no escalão de área igual ou superior a 20ha concentra-se a maior 

parte da área ocupada pelas explorações (cerca de 80%). Na Carregueira apenas 3% das explorações estão 

neste escalão e em Pinheiro Grande esta percentagem atinge, aproximadamente, os 8%. A maioria destas 

explorações localizam-se na charneca. 
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4.10  PAISAGEM 

4.10.1 Introdução e Metodologia 
 

A caracterização e análise da estrutura visual da paisagem duma região ou local apresenta sempre um 

carácter subjectivo e está dependente do critério de avaliação do observador relativamente à paisagem 

observada. No entanto, tal avaliação obedece a determinados parâmetros e indicadores que poderão ser 

medidos numa escala bem definida de valores e desta forma possibilitar a determinação, com maior 

objectividade, da vulnerabilidade ou sensibilidade visual da paisagem analisada. 

 

Os parâmetros e indicadores utilizados no presente estudo para a determinação da vulnerabilidade da 

paisagem foram a qualidade visual e a capacidade de absorção visual. 

 

Enquanto que a qualidade visual duma paisagem expressa o seu valor cénico, a capacidade de absorção 

visual representa a sua maior ou menor capacidade para suportar ou reagir a impactes ou alterações visuais 

que sobre ela se façam sentir. 

 

Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000 

(Folhas nº 330/342), os ortofotomapas, os elementos recolhidos nas visitas de campo, uma cobertura 

fotográfica exaustiva e ainda uma bibliografia diversificada, referenciada neste capítulo. 

 

Foram elaboradas diversas cartas temáticas necessárias à determinação e caracterização dos aspectos 

visuais da paisagem, tais como a carta hipsométrica, a carta de festos e talvegues, e ainda a carta de análise 

visual da área de emparcelamento (Carta nº 11 – Análise Visual). 

 

4.10.2 Área em Estudo 
 

A área considerada para a avaliação dos parâmetros e indicadores corresponde à da bacia visual, delimitada 

pelas linhas de cumeada que circundam de forma directa a zona em estudo. Tais limites coincidem a Este e 

a Sul com as elevações de Martim Pais/Cabeça Alta/Cabeças/Seixo/Arripiado, a Oeste com o corredor 

ripícola na margem esquerda do Tejo e a Norte com o IP6 e com as elevações de Barquinha/Casal dos 

Cucos. 
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4.10.3 Análise Visual 
 

A caracterização dos aspectos paisagísticos mais relevantes na zona prevista para o Projecto de 

Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira, baseou-se, tal como referido, na 

determinação da qualidade visual e da capacidade de absorção visual da paisagem da região em estudo e 

da sua envolvente imediata. 

 

Para a determinação da qualidade visual da paisagem contribuem aspectos como cor, textura, singularidade, 

complexidade, representatividade e organização estrutural dessa mesma paisagem. Por seu lado, a 

capacidade de absorção visual da paisagem está dependente, principalmente, de factores morfológicos e 

ocupacionais do local, contribuindo para a sua avaliação aspectos fundamentais como o relevo, o coberto 

vegetal, a proximidade de observadores, aspectos que poderão determinar a existência ou não de barreiras 

visuais e ainda a maior ou menor acessibilidade visual à área de emparcelamento. 

 

4.10.3.1 Enquadramento Biofísico 

 

O Projecto insere-se na margem esquerda do rio Tejo, ocupando uma área de 1713 ha que se desenvolvem 

entre a Ponte da Chamusca e a povoação de Arripiado. A poente a área analisada é limitada física e 

visualmente pelo rio Tejo, e a nascente pela EN 118 e pela encosta sobranceira às povoações de Pinheiro 

Grande e de Carregueira. 

 

O perímetro situa-se numa superfície aplanada, com declives <4 % e cotas que ascendem, de forma 

imperceptível à vista, desde os 16 m no limite sul até aos 22 m no limite norte. Surgem, no entanto, algumas 

elevações isoladas, com altitudes que ultrapassam os 22 m, como acontece no Morro da Serra (30 m) ou 

ainda no Morro da Vinha Grande (27 m), desníveis que rapidamente se difundem na planura da região 

envolvente. 

 

A zona estudada é atravessada por cinco ribeiras pouco marcadas no terreno, alimentadas por pequenas 

bacias hidrográficas da Charneca. Apenas duas delas – ribeira da Arrezima e ribeira do Casal Velho - 

desaguam directamente no Tejo. As restantes deixam de ter leito definido quando entram na área de 

projecto. 

 

Na região, a zona onde se insere a área estudada é denominada “Campo”. Por se tratar de uma área de 

aluviões, com elevadas capacidades produtivas, a ocupação agrícola constitui a principal actividade 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   239 

económica. As culturas praticadas são as anuais de regadio – arvenses, horto-industriais, hortícolas -, 

existindo ainda, embora em menor escala, algumas vinhas e pomares (de citrinos e prunóideas, 

essencialmente). É nos terrenos envolventes de Pinheiro Grande, e principalmente de Carregueira, que as 

culturas anuais dão lugar aos pomares de citrinos e, também, ao olival. É igualmente na envolvência de 

Carregueira que surgem as manchas de pinhal e de sobro de maior significado e dimensão. 

 

A norte da Carregueira observa-se uma área bastante significativa de incultos: cerca de 67 ha, 

correspondentes a terrenos do Exército Português. 

 

A elevada fragmentação da propriedade agrícola origina parcelas de reduzidas dimensões. No entanto, a 

fragmentação não é, na área estudada, sinónimo de elevada compartimentação visual e diversificação, uma 

vez que é pouco comum o uso de vegetação arbustiva, herbácea ou de quaisquer outros elementos lineares 

a separar talhões agrícolas. 

4.10.3.2 Caracterização da Estrutura Visual 

 

Qualidade e Diversidade Visual 
 

Efectuado o enquadramento biofísico da região em análise, é possível concluir que, em linhas gerais, a área 

estudada é marcada por uma paisagem agrícola pouco diversificada, não só em resultado dos processos de 

intensificação cultural como também devido às frequentes inundações a que está sujeita. Tais aspectos 

atribuem à paisagem analisada uma elevada uniformização de padrões e de texturas (ver fotografia 

seguinte). Esta reduzida diversidade textural é quebrada apenas pela existência de pequenas manchas 

florestais dispersas (pinhal, sobreiros e choupos) e sebes de pequeno porte (principalmente marmeleiros). 

 

 

Fotografia 4-5 – Panorâmica geral da área em estudo obtida do miradouro das Cabeças. 
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(Ao fundo, vê-se o rio Tejo e a maracha, corredor ripícola constituído maioritariamente por salgueiros brancos) 

 

Ao longo do rio Tejo desenvolve-se um denso cordão arbóreo denominado de “Maracha”. A maracha é 

formada maioritariamente por salgueiros brancos, dispostos em compasso muito apertado, constituindo um 

corredor de importância vital na área estudada, tanto em termos paisagísticos como ecológicos (ver fotografia 

seguinte). 

 

Na bacia visual da área estudada, salientam-se como elementos visualmente mais marcantes, a encosta 

arborizada localizada a nascente e a norte, as manchas urbanas de Pinheiro Grande, Carregueira e 

Arripiado, o rio e a vegetação das suas margens. Pontualmente, salientam-se as valas, os caminhos e a 

vegetação das suas margens e bermas, como os elementos mais marcantes de compartimentação deste 

espaço, o qual pela baixa diversidade de culturas e pela natureza do relevo plano apresenta uma grande 

uniformidade. 

 

 

Fotografia 4-6 – Vista da maracha na margem esquerda do Rio Tejo. 

(Este corredor arbóreo constitui um dos principais elementos de estruturação da paisagem da várzea e um importante 

limite visual) 

 

Ao longo de alguns caminhos agrícolas destacam-se alguns exemplares notáveis de sobreiros, alfarrobeiras 

e choupos, que valorizam e diversificam visualmente, de modo significativo, a área em análise, tornando-se 

por esta razão imperioso salvaguardar tal diversidade e enquadramento arbóreo durante as fases de 

construção e exploração (ver fotografia seguinte). 
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Fotografia 4-7 – Exemplares notáveis de sobreiros ao longo de um caminho agrícola. 

 

Capacidade de Absorção Visual 
 

Os limites visuais da zona em estudo são amplos e terminam, tal como já foi referido, a norte e a nascente 

pela linha de festo que culmina a encosta sobranceira a Vila Nova da Barquinha, Arripiado, Carregueira e 

Pinheiro Grande. A poente os limites visuais são mais difusos e estão materializados maioritariamente pela 

vegetação arbórea do próprio rio Tejo – a maracha. 

 

No entanto, para quem se desloca na várzea, na área do perímetro, a existência, embora escassa, de 

vegetação de maior porte torna os limites visuais relativamente próximos. Esta situação é mais notória na 

envolvente a Carregueira (de acordo com a fotografia seguinte), onde se podem observar, a norte de Vinhas 

Velhas, algumas bolsas mais densas de vegetação arbórea formadas por sobreiros, olival e pinhal, 

constituindo estes elementos importantes barreiras visuais. As próprias culturas, como é o caso do milho, uso 

dominante dos terrenos de cultivo da várzea, constituem em determinados períodos do ano, para quem 

percorre os caminhos rurais da zona uma barreira visual intransponível. Por outro lado a EN118 e a 

vegetação das suas bermas, de dominante arbóreo-arbustiva, torna-se nalguns pontos bastante densa pela 

presença de silvados e canavial e assim corta a visualização sobre a várzea para quem circula naquela 

estrada. 
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Fotografia 4-8 – Envolvência da povoação de Carregueira. 

 

Os alinhamentos de vegetação arbórea-arbustiva que, de quando em quando, marginam os caminhos rurais 

e as valas, já referidos anteriormente no presente descritor, constituem igualmente importantes barreiras 

visuais. 

 

A presença de observadores e a sua acessibilidade visual sobre a área em estudo vem direccionada apenas 

do quadrante Este, das povoações de Carregueira, Pinheiro Grande e Arripiado, em especial dos pontos 

acima de altitudes de 30-40 m. Os restantes aglomerados populacionais encontram-se já suficientemente 

afastados para visualmente se aperceberem de quaisquer alterações que se venham a efectuar sobre a 

várzea durante a execução do emparcelamento. 

 

Vulnerabilidade da Paisagem 
 

Feita a caracterização da paisagem da região em estudo, em função não só da sua qualidade visual como da 

sua capacidade de absorção visual, podem-se assim extrair as seguintes conclusões: 

− a paisagem agrícola que caracteriza toda a área, pelas suas características morfológicas e 

ocupacionais apresenta reduzida qualidade paisagística, principalmente, devido à intensificação 

cultural a que está sujeita. Esta reduzida diversidade cultural confere à matriz visual da área em 

estudo uma elevada uniformidade de padrões e de texturas, reduzida compartimentação e 

diversidade estrutural; 

− a reduzida representação do elemento arbóreo atribui-lhe baixa a média capacidade de 

absorção visual; 

− a presença de alguns corredores arbóreo-arbustivos ao longo dos caminhos rurais e valas de 

drenagem e, principalmente nas margens do Tejo, constituem os principais elementos de 
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valorização da paisagem, pelo que, tanto quanto possível, dever-se-ão manter e reforçar os 

principais alinhamentos no futuro Projecto de Ordenamento Fundiário; 

− a paisagem apresenta, dada a sua qualidade visual reduzida e sua média capacidade de 

absorção visual, uma baixa vulnerabilidade a alterações estruturais, desde que, como é o caso 

do presente projecto, não se prevejam grandes alterações paisagísticas na estrutura visual 

presente. 
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4.11  PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

4.11.1 Introdução e Metodologia 
 

No âmbito deste estudo consideram-se duas áreas de análise: 

− a “área de incidência”, correspondente à zona abrangida pelo Projecto de Ordenamento 

Fundiário; 

− a "área envolvente", em que essa zona é alargada cerca 3 km a partir dos limites da área de 

incidência. 

 

A elaboração da Situação de Referência baseou-se na pesquisa de informação relevante para a 

caracterização das áreas de análise e em trabalho de campo sistemático na área de incidência. 

 

Para além das fontes que se indicam na bibliografia, foram consultadas as bases de dados georeferenciadas 

do ex- IPA – Instituto Português de Arqueologia (http://www.ipamin-cultura.pt) e do ex-IPPAR – Instituto 

Português do Património Arquitectónico (http://www.ippar.pt), agora concentrados no IGESPAR – Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (http://www.igespar.pt) e o Inventário do Património 

Arquitectónico, da DGEMN – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(http://www.monumentos.pt), bem como o arquivo histórico do ex-IPAMB – Instituto de Promoção Ambiental, 

instituto que foi integrado na actual Agencia Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

O ex-IPA, quer na consulta aos serviços disponibilizados online, quer na pesquisa presencial ao arquivo dos 

seus serviços centrais, regista apenas cinco sítios arqueológicos no concelho da Chamusca, três dos quais 

na freguesia da Carregueira, embora fora da área de incidência e da sua envolvente: a estação de ar livre do 

Vale da Laje (Paleolítico inferior), o habitat da Idade do Bronze do Alto do Carrinho e a jazida da Galega 

Nova, de época romana. Na margem direita do Tejo, na área envolvente que integra os concelhos de Vila 

Nova da Barquinha e da Golegã, apenas se assinala a estação de ar livre do Roque Amador, de cronologia 

paleolítica. 

 

A consulta do site do ex-IPPAR e da bibliografia editada por esta instituição permitiu constatar a presença de 

dois conjuntos classificados de Valor Concelhio no município da Chamusca, ambos na vila-sede: a igreja de 

São Pedro e um edifício de Arte Nova anexo e, em segundo lugar, a antiga igreja dos Terceiros de São 

Francisco. A sede do Clube Agrícola Chamusquense, também na vila da Chamusca, é indicada como 

estando ainda em vias de classificação. Nos concelhos vizinhos de Vila Nova da Barquinha e da Golegã (na 

proximidade da área em apreço), assinalam-se duas igrejas classificadas como Imóveis de Interesse Público 
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(a matriz, dedicada a Nª Sr.ª da Conceição, e a da Misericórdia), e o conhecido Castelo de Almourol, 

classificado de Monumento Nacional desde 1910. 

 

A base da DGEMN confirma e actualiza a informação obtida junto do IPPAR, uma vez que já regista a 

conclusão do processo de classificação como Valor Concelhio da sede do Clube Agrícola Chamusquense, 

em 1996. No concelho da Chamusca, embora não classificados e fora da área de incidência e da sua 

envolvente, merecem registo no Inventário do Património Arquitectónico promovido por esta instituição a 

Praça de Touros da Chamusca, a Capela do Senhor do Bonfim, o Hospital e a Igreja da Misericórdia e, por 

fim, a Igreja de Nª Sr.ª do Pranto, todas na vila da Chamusca, bem como a Capela dos Pereiras, na freguesia 

de Ulme. Quanto aos concelhos de Vila Nova da Barquinha e da Golegã, não se acrescenta nada de novo 

relativamente ao mencionado no parágrafo anterior. 

 

O PDM do concelho da Chamusca (1995) menciona, no descritor relativo aos “Pontos de Interesse Turístico” 

do respectivo Relatório, a arquitectura civil das povoações de Arripiado, Chamusca, Ulme e Pinheiro Grande, 

as estruturas agrícolas e as grandes casas apalaçadas, a arquitectura religiosa e, por fim, “vestígios pré-

históricos” que não têm tradução em qualquer outro dos documentos do Plano. O Regulamento refere 

unicamente a criação de uma zona non aedificandi para protecção da villa romana da Galega Nova 

(localizada na freguesia da Carregueira, na área envolvente ao perímetro), que forneceu vários materiais 

datáveis de meados do séc. I ao séc. IV. A informação foi actualizada com um contacto directo junto dos 

serviços técnicos da Câmara Municipal da Chamusca. 

 

Ainda na Chamusca, procurou-se o contacto com um referenciado Núcleo Museológico de Arqueologia, que 

terá exposto materiais recolhidos no concelho (principalmente do sítio da Galega Nova), mas este está já 

desactivado. Consultou-se também o posto de turismo local, bem como a página web da Câmara Municipal 

da Chamusca (http://www.cm-chamusca.pt). 

 

No que respeita à bibliografia consultada, recorrendo aos fundos da Biblioteca Municipal da Chamusca, da 

Biblioteca Nacional de Lisboa e do Centro de Documentação do Centro de Arqueologia de Almada, 

referenciam-se alguns achados de época romana ou medieval/moderna. Os primeiros relacionam-se com um 

povoamento que já teria alguma importância à época, existindo fortes indícios de atravessamento do actual 

território concelhio por uma das vias que ligava Lisboa (Olisipo) à capital da Lusitânia (Mérida – Emerita). No 

que diz respeito ao presente estudo, destacam-se, naturalmente, os vestígios arquitectónicos e 

arqueológicos detectados junto à povoação do Arripiado (incluindo um mosaico polícromo), nos limites da 

área de incidência do projecto em apreciação, e, já na área envolvente, a lápide funerária recolhida na Quinta 

de Arrezima. Marcos miliários, inscrições honoríficas, sepulturas e conjuntos de moedas foram recolhidos 

noutros pontos mais afastados do concelho. De cronologia mais recente, merecem ainda menção as lápides 

sepulcrais medievais identificadas em Ulme, os moinhos de água centenários construídos em várias linhas 
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de água e, sobretudo, na envolvente da zona em causa, o antigo Convento de Santo António, mandado erigir 

em 1519 pela Ordem de Cristo, em local que pertencera à Ordem dos Templários desde 1186. 

 

A consulta à documentação do ex-IPAMB visou verificar da existência de algum processo de AIA anterior ou 

em curso que pudesse carrear informação relevante para o que nos ocupa. No entanto, constatou-se que tal 

não se verifica, uma vez que é a primeira vez que um estudo deste tipo incide sobre esta área. Apesar disso, 

a prospecção de campo permitiu observar no terreno os bastões que marcam um troço do gasoduto Setúbal-

Braga, obra que atravessa no sentido Sul-Norte a área de incidência, passando junto ao Arripiado, mas não 

deixou registo no histórico da avaliação de impactes. 

 

Por fim, atendeu-se à cartografia geológica e militar na escala 1: 25.000 (com particular atenção para 

eventuais indícios toponímicos e fisiográficos), à memória descritiva do Projecto de Ordenamento Fundiário 

que se prevê implantar nas freguesias em causa e à documentação cartográfica elementar para o presente 

trabalho. 

 

Estes documentos serviram de base ao trabalho de campo, que assumiu características de prospecção 

sistemática ao longo do traçado de infra-estruturas a criar ou beneficiar (rede viária, rede de enxugo e 

drenagem, dique descarregador, etc.), bem como dos troços de maracha a reparar. Para além disso, e no 

cumprimento do estipulado pelo ex-IPA, prospectaram-se cerca de 400 ha (aproximadamente 25% da área 

de incidência), seleccionando zonas de cotas mais altas e de cotas mais baixas que se pressupõe virem a 

ser atingidas pelo projecto de regularização dos terrenos (rebaixamento e preenchimento). Observaram-se 

ainda os acidentes topográficos mais marcantes e os terrenos recentemente lavrados ou gradados, bem 

como as margens das linhas de água, os taludes e outros registos estratigráficos resultantes de acção 

natural ou antrópica. 

 

A prospecção realizou-se em condições meteorológicas favoráveis, embora com vastas áreas de fraca 

visibilidade do solo devido ao seu uso agrícola e à vegetação espontânea rasteira, que, pontualmente, dá 

lugar a vegetação alta e a canavial intransponível (pelo menos com os meios da equipa de arqueologia). 

 

O trabalho de campo foi igualmente aproveitado para a recolha de informação oral junto de trabalhadores e 

habitantes da zona. Não obstante alguns deles serem naturais da zona ou seus utilizadores há dezenas de 

anos, esta acção não conduziu à recolha de elementos relevantes, uma vez que nenhum deles guarda 

memórias associáveis a elementos de interesse patrimonial. Os seus testemunhos confirmam a imagem de 

um espaço com excelentes condições agrícolas mas inadequado para outros tipos de ocupação humana, 

face ao imprevisível e por vezes violento regime de cheias do Tejo e de outras linhas de água subsidiárias. 

Ainda neste âmbito, efectuaram-se também contactos directos com os presidentes das Juntas de Freguesia 

da Carregueira e de Pinheiro Grande. 
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Com a conclusão destes trabalhos de prospecção e pesquisa arqueológica, arquitectónica e etnológica, 

desenvolvidos no âmbito do presente EIA, elaborou-se um relatório que se sujeitou à apreciação do ex-IPA, 

enquanto entidade tutelar nesta matéria. Conforme consta no Anexo V – Património Arquitectónico e 

Arqueológico (futuramente designado por Anexo V), o referido relatório foi aprovado. 

 

4.11.2 Inventário das Ocorrências de Interesse Patrimonial 
 

Descrevem-se no Anexo V as ocorrências de interesse patrimonial identificadas na "área de incidência" 

(Quadro AV.1) e na "área envolvente" (Quadro AV.2). 

 

Por questões de sistematização e facilidade de exposição, estas ocorrências foram numeradas de 1 a n e, 

tanto quanto possível, referenciadas de acordo com as respectivas coordenadas. 

 

A caracterização da situação de referência deste descritor revelou a existência de cinco ocorrências 

(algumas delas múltiplas) na "área de incidência" e treze na "área envolvente". 

 

Do ponto de vista arqueológico, o trabalho de campo não conduziu à identificação de vestígios arqueológicos 

de interesse na zona prospectada, embora as dificuldades pontuais de acesso e as más condições de 

visibilidade em vastas áreas não permitam descurar a possibilidade de existirem achados por revelar. 

Contudo, atendendo às características geológicas do terreno e ao que a prospecção de campo permitiu 

constatar, essa possibilidade é, em geral, remota. A excepção situa-se no extremo Norte da área de 

incidência, junto à povoação do Arripiado, onde, atendendo à bibliografia consultada, as operações de 

construção do descarregador atingirão uma área potencialmente sensível em termos arqueológicos. 

 

Será esta também a zona mais sensível em termos arquitectónicos e etnográficos, quer pela necessidade de 

preservar um núcleo urbano que constitui um bom exemplo da arquitectura popular que marca o povoamento 

ribeirinho do curso médio do Tejo, associado a uma memória social extremamente rica, quer pela presença 

de vestígios bem conservados de actividades tradicionais que ainda poderão ser revitalizadas, como é o caso 

da olaria. 

 

Os diques da Terra da Vinha devem merecer também uma atenção especial, por se inserirem no historial das 

soluções técnicas para controlo das cheias do Tejo que tem o seu desenvolvimento mais recente no projecto 

de ordenamento de que agora se estuda o impacte. 

 

Por fim, revestem-se também de interesse etnográfico os vestígios diversos de captação, armazenamento e 

distribuição de água que marcam toda a zona. A revitalização e recuperação da maracha deve ter também 
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em conta a presença de vários portos e portinhos que testemunham a outrora intensa utilização do rio como 

via privilegiada de transporte de pessoas e bens. 

 

Na área envolvente regista-se a classificação de quatro imóveis de arquitectura militar e religiosa (um 

monumento nacional e três de interesse público) e assinalam-se vários outros elementos não classificados: o 

núcleo urbano (de provável origem romana), a igreja e a olaria do Arripiado, quatro sítios arqueológicos (três 

deles de localização imprecisa) e, por fim, uma ponte, um antigo convento e um sistema tradicional de 

captação, armazenamento e distribuição de água. Na margem esquerda do Tejo, é evidente a diferença de 

condições geomorfológicas entre a planície aluvionar que corresponde à área de incidência e a zona de 

relevo mais acentuado, dela separada pela EN118. Contrariamente à primeira, esta última oferece boas 

condições de ocupação humana, com cascalheiras que justificarão o achado de artefactos pré-históricos 

registado na bibliografia consultada, bem como o povoamento em época romana e posterior. No entanto, a 

prospecção sistemática desta zona extravasa claramente o âmbito do presente estudo. 
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4.12  RESÍDUOS 

4.12.1 Introdução e Metodologia 
 

A produção de resíduos é uma consequência inevitável de qualquer actividade, seja ela doméstica, agrícola 

ou industrial. 

 

Assim, durante a visita de campo, foi feita a recolha visual de informações relativamente a resíduos 

existentes para ser possível elaborar uma adequada gestão dos mesmos. 

 

4.12.2 Área em Estudo 
 

Entende-se como área em estudo o concelho abrangido pelo presente projecto, ou seja o concelho da 

Chamusca. 

 

Ao nível da gestão de resíduos, o concelho da Chamusca é abrangido por dois sistemas: uma parte pequena 

a sul pela Ecolezíria e a restante pela Resitejo, de acordo com as figuras seguidamente apresentadas. 

 
Figura 4-39 – O Sistema da Ecolezíria e as suas infra-estruturas. 
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Figura 4-40 – O Sistema da Resitejo e as suas infra-estruturas. 

 

Como podemos verificar, o Sistema da Ecolezíria abrange apenas uma pequena parte do concelho da 

Chamusca, mas que no seu conjunto (7 municípios de acordo com a figura respectiva) a população servida  

(cerca de 118 120 habitantes em 2001) teve a capacidade de produzir 62 033t segundo dados de 2005. É um 

Sistema de gestão de resíduos relativamente novo dado que foi constituído em Dezembro de 2004. 

 

Comparativamente com a Resitejo, a Ecolezíria é um Sistema de Gestão de Resíduos relativamente 

pequeno, como veremos da análise efectuada seguidamente. 

 

A Resitejo é a Associação de Gestão de Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, constituída em Agosto de 

1996, constituída por 10 municípios (dos quais a Chamusca faz parte), abarcando cerca de 214 300 

habitantes (segundo dados de 2001) e cuja produção de RSU em 2005 foi de 88 833t. 

 

Para além dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), a Chamusca também possui no seu concelho, 

especificamente no ecoparque da Chamusca (ocupando no total mais de 60ha de terrenos), dois centros de 

tratamento de resíduos industriais perigosos (CIRVER) que surgem como alternativa à co-incineração, tendo 

sido este ano inaugurados (Junho de 2008) e por isso já em pleno funcionamento. Estes centros possuem 

uma capacidade instalada para tratamento e recuperação de cerca de 465 mil toneladas de resíduos, com o 

aproveitamento do benefício da sua reciclagem, evitando-se assim os custos associados ao transporte para 

outros países. 

 

4.12.3 Práticas de Gestão  
 

De acordo com a participação do concelho da Chamusca nos dois sistemas de gestão de RSU mencionados, 

optou-se por analisar apenas a Gestão que é efectuada actualmente pela Resitejo. 

 

Segundo informações disponibilizadas pela Resitejo, o concelho da Chamusca durante o ano de 2007 tem 

enviado para Aterro, mensalmente, uma quantidade de RSU que varia entre 345 e 420 t, como é possível 

observar na figura seguinte. 
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Figura 4-41 – Quantidade de RSU que o concelho da Chamusca enviou para o Aterro da Resitejo em 2007. 

(Fonte: http://www.resitejo.pt) 

 

O Aterro Sanitário localiza-se no Arripiado, freguesia da Carregueira, uma das freguesias em estudo no 

presente projecto. Este Aterro recebe RSU dos concelhos de Alcanena, Chamusca, Constância, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, e 

ainda dos campos Militares de Santa Margarida e Tancos. O Aterro recebe ainda resíduos sólidos 

equiparados a urbanos (código LER 20 03 01) provenientes de empresas com CAE não industrial, como 

sendo os supermercados, hipermercados, armazéns de produtos alimentares, restauração, etc.. 

 

Ao nível global dos vários municípios que são abrangidos pela Resitejo, verifica-se que a Chamusca contribui 

com cerca de 5,3% dos resíduos produzidos enviados para Aterro, de acordo com os dados apresentados na 

figura seguinte. 

 

 
Figura 4-42 – Quantidade de resíduos enviados para o Aterro Sanitário da Resitejo em 2006. 

(Fonte: http://www.resitejo.pt) 
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No que se refere a resíduos recolhidos selectivamente, verifica-se que maioritariamente o papel/cartão é a 

fracção com maior adesão ao nível dos ecopontos. Pontualmente esta fracção (em Abril e Junho) foi 

substituída pelo vidro, possivelmente associado a épocas festivas. 

 

 
Figura 4-43 – Quantidade de resíduos recolhidos selectivamente no concelho da Chamusca em 2008. 

(Fonte: http://www.resitejo.pt) 

 

Ao nível municipal, a Câmara Municipal da Chamusca possui um regulamento próprio relativo a “Resíduos 

Sólidos, Higiene e Limpeza Pública” que estabelece regras a que fica sujeita a gestão de resíduos sólidos 

urbanos do concelho da Chamusca. Nele encontram-se também estipulados os resíduos sólidos agrícolas, 

estando estes incluídos na categoria de Resíduos Sólidos Especiais (artigo 5º). 

 

Existem Centros de Recolha de Resíduos Agrícolas, tanto ao nível de Papel e Cartão, Plásticos Agrícolas 

não perigosos, e óleos usados, não tendo sido no entanto possível apurar os quantitativos relacionados com 

este tipo de resíduos. 
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5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM 

PROJECTO 
 

5.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A evolução da situação sem projecto previsivelmente seguirá as tendências actualmente verificadas, que se 

traduzem pela falta de “ordenamento” da actividade agrícola e, consequentemente, pela exploração menos 

adequada dos recursos endógenos da zona, com evidentes custos económicos e ambientais. A 

desestruturação desta actividade motivada pelos estrangulamentos e limitações referidas anteriormente, 

tanto em relação à estrutura da propriedade e como em relação às infra-estruturas de apoio, considerando-se 

a manutenção das condições actuais, irá determinar uma progressiva diminuição nos níveis de rentabilidade 

e, simultaneamente, um incremento na degradação do património ambiental e paisagístico desta região. 

 

Apesar do elevado potencial agronómico da zona, do manifesto grau de competência técnica já demonstrado 

pelos agricultores locais e do activo e eficaz apoio despendido pelas organizações técnico-profissionais em 

actividade na região (nomeadamente, todas as estruturas associativas e de apoio à produção e à 

comercialização em actividade nesta zona), só a implementação do presente projecto poderá travar e inverter 

o actual panorama pouco promissor para a viabilidade económica de muitas das explorações agrícolas 

actualmente em actividade e, igualmente, modificar os actuais efeitos negativos resultantes da intervenção 

da agricultura sobre o meio ambiente. 

 

Em relação a este último aspecto, mesmo havendo grandes preocupações por parte dos agricultores e das 

organizações de produtores da região em implementar medidas que minimizem os impactes ambientais 

decorrentes da actividade agrícola, os resultados ficarão sempre bastante aquém das expectativas se a 

presente obra não se realizar. A crescente degradação ambiental que se prevê ocorrer decorrente da 

manutenção desta situação de referência, sem implementação do projecto, terá uma incidência mais 

acentuada sobre os descritores água e solo pois são aqueles que se encontram actualmente mais 

ameaçados. 

 

A própria adesão e colaboração dos agricultores em relação à implementação de medidas minimizadoras e 

mitigadoras dos impactes ambientais (como, por exemplo, a aplicação prática do designado “Código das 

Boas Práticas Agrícolas”) dificilmente será conseguida se a obra não se realizar. 
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Para a caracterização da evolução previsível do estado do ambiente na ausência do projecto foram 

considerados os mesmos factores tidos em conta para a caracterização da situação de referência, conforme 

se passa a apresentar. 

 

5.2  CLIMA 

 

Não se verificando a implementação do projecto, não se prevê ocorrerem quaisquer tipo de alterações que 

possam influir sobre este descritor, mantendo-se as características actuais anteriormente apresentadas. 

 

5.3  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

Um dos aspectos que se destaca da caracterização da situação de referência acerca desta zona diz respeito 

à notável riqueza ao nível dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos. 

 

Numa primeira análise, a evolução desta situação considerando a ausência do projecto não trará certamente 

modificações desta realidade. Porém, foram focados nessa caracterização um conjunto de aspectos 

considerados como problemáticos ou limitantes, cuja falta de implementação do projecto conduzirá a um 

previsível agravamento. 

 

No que respeita aos aquíferos subterrâneos, dever-se-á manter a actual tendência para a progressão em 

profundidade dos níveis freáticos, conduzindo a um evidente aumento das profundidades de captação. Esta 

situação tem, entre outras, consequências em termos económicos devido ao aumento dos custos envolvidos 

nas captações (aprofundamento das perfurações, maiores exigências em bombagem, etc.). 

 

Analisando agora as questões relativas à qualidade das águas, a evolução da situação de referência sem 

projecto não se prevê trazer alterações de monta, mantendo-se os elevados riscos actuais de ocorrência de 

poluição difusa, quer nas águas superficiais como nas águas subterrâneas, devido à agricultura. No caso 

particular das águas subterrâneas, este problema da poluição dos aquíferos é grave pois é extremamente 

difícil remover os poluentes de um aquífero contaminado; aliás, a contaminação de um aquífero pode vir a 

atingir níveis de tal forma elevados que pode mesmo levar à inviabilização da captação. 
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5.4  RECURSOS HÍDRICOS 

 

Uma das consequências mais evidentes da ausência do projecto no futuro será a continuação da ocorrência 

frequente de situações de encharcamento dos terrenos agrícolas, por vezes durante períodos prolongados, 

motivadas pela falta de uma condução eficaz das águas de drenagem que provém da Charneca, 

descarregando-as no rio Tejo. Isto afectará o cultivo agrícola destes terrenos de elevado potencial pois 

poderá dificultar ou impedir a realização das práticas culturais em tempo oportuno e, desta forma, poderá 

prejudicar o normal ciclo vegetativo das culturas, conduzindo naturalmente à ocorrência de prejuízos 

económicos. 

 

A degradação do estado de conservação das linhas de água que atravessam o perímetro será outro dos 

resultados previstos da evolução da situação actual sem a implementação do projecto, devido à falta de 

operações de manutenção que garantam o seu funcionamento hidráulico em boas condições. Prevê-se, 

assim, a gradual expansão da vegetação ribeirinha que, ao abranger em diversos troços o leito dos referidos 

cursos de água, irá diminuir a sua capacidade de escoamento e, no limite, poderá mesmo vir a obstruir 

completamente a secção das ribeiras. 

 

5.5  QUALIDADE DO AR 

 

Não se verificando a implementação do projecto, não se prevê ocorrerem quaisquer tipo de alterações que 

possam influir sobre este descritor, mantendo-se as características actuais anteriormente apresentadas. 

 

5.6  RUÍDO 

 

Não se verificando a implementação do projecto, não se prevê ocorrerem quaisquer tipo de alterações que 

possam influir sobre este descritor, mantendo-se as características actuais anteriormente apresentadas. 

 

5.7  ECOLOGIA 

 

A área em estudo é uma zona muito intervencionada e alterada do ponto de vista dos ecossistemas naturais. 
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Caso não se concretize o presente projecto, prevê-se que se mantenham as características faunísticas, 

florísticas e ecológicas dos habitats presentes. 

 

Por seu turno, sendo concretizado o projecto, também se prevê que as características ecológicas da área 

envolvente se mantenham pois não se irá alterar significativamente o tipo de exploração (agrícola). 

 

5.8  SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

 

O aspecto mais evidente resultante da não implementação do presente projecto sobre os solos desta zona 

centra-se ao nível dos efeitos das cheias sobre a diminuição do potencial produtivo dos terrenos devido à 

ocorrência de erosão em determinados locais, através do arrastamento parcial (ou total) da camada arável 

pela corrente de água, e também pela deposição concentrada de grandes quantidades de materiais 

grosseiros trazidos pelas águas da cheia (conforme é possível observar pela fotografia seguinte). 

 

 
Fotografia 5-1 – Aspecto da deposição de areia sobre os terrenos agrícolas como resultado das cheias. 

 

Para esta situação contribui, naturalmente, o mau estado actual da maracha (existência de rombos e falta de 

capacidade filtrante da cortina vegetal) que prejudica grandemente o desempenho da sua função de 

protecção contra as cheias (fotografia seguinte), bem como a inexistência de uma estrutura que permita 

contrariar parcialmente e controlar a entrada da água do rio Tejo na superfície aluvionar da margem 

esquerda, em particular no extremo norte do perímetro, junto ao Arripiado, onde o rio galga as margens em 

períodos de ponta devido à curva acentuada descrita pelo seu leito nesse local. 
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Fotografia 5-2 – Aspecto de um rombo na maracha que motiva a falta de protecção dos terrenos agrícolas 

adjacentes. 

 

Mantendo-se a actual situação, isto é, não sendo executado o projecto, a tendência será o agravamento dos 

impactes negativos actualmente registados sobre o potencial produtivo dos solos em diversos locais do 

perímetro. 

 

Além disso, aliado à falta de protecção adequada nesta zona contra a ocorrência das cheias e respectivos 

efeitos negativos, regista-se igual falta de protecção e de controlo das águas de escoamento, em regime 

torrencial, durante os períodos de ponta, provenientes das ribeiras de encosta que também provocam erosão 

e que transportam, igualmente, grandes quantidades de material inerte. Este material irá também ser 

depositado em grandes quantidades na planície aluvionar abrangida pelo perímetro, sobre os terrenos 

agrícolas, contribuindo para a diminuição da fertilidade destes terrenos ou até, ocasionalmente e 

localizadamente, tornando-os impróprios para o cultivo. 

 

Actualmente já existem vastas zonas de terra arável que periodicamente são cobertas por grandes camadas 

de areia, e outros materiais mais grosseiros, transportados pelas águas em períodos de cheia. Esta situação 

terá a tendência agravar-se, por um lado porque o rio Tejo está cada vez mais assoreado, e por outro 

porque, de ano para ano, a maracha está cada vez mais debilitada e oferece menos protecção. Além disso, a 

falta de leito definido das ribeiras de encosta, quando entram na área estudada, limita a capacidade de 

encaminhamento da água (e dos materiais que transporta) ao longo da área praticamente plana do 

perímetro, agravando esta ocorrência de deposição de materiais inertes. 

 

A esta situação acresce-se o prejuízo suportado pelos agricultores que se vêem obrigados a remover 

periodicamente esses materiais inertes (em particular, areia), pelos seu próprio meios, de forma a poderem 
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continuar a desenvolver a sua actividade sobre os terrenos afectados. Verifica-se que, sempre que não existe 

possibilidade em suportar estes encargos, as áreas afectadas tornam-se improdutivas. 

 

Em conclusão, se a tendência de debilitação da maracha de mantiver, se não se proteger a margem do rio 

Tejo na zona norte do perímetro (junto à curva atrás referida) e se não se regularizar o transporte da água 

através do perímetro a partir das ribeiras de encosta até ao rio, será de esperar o agravamento da introdução 

e deposição de areias nesta área, que virão a cobrir a camada arável do solo em extensões cada vez 

superiores, bem como deverá aumentar a erosão destes terrenos devido à força das águas. 

Consequentemente, a capacidade produtiva de grandes zonas do perímetro será afectada, por vezes 

irremediavelmente. 

 

Importa ainda fazer uma referência especial em relação aos riscos de contaminação do solo com 

determinados produtos residuais utilizados na actividade agrícola. Podem incluir-se nesta categoria os agro-

químicos (em particular, fertilizantes) aplicados de forma desadequada, e também os materiais plásticos 

provenientes de determinados tipos de equipamento (essencialmente, mangas de rega, fitas de rega, película 

de cobertura do solo e diversos tipos de embalagens). 

 

Em relação aos primeiros, os riscos de contaminação não resultam tanto da aplicação excessiva pois, a 

agricultura sendo uma actividade económica e estando os índices de rentabilidade muito dependentes dos 

custos de produção, as quantidades destes produtos aplicadas pelos agricultores tendem sempre a ser 

minimizadas e ajustadas à obtenção de resultados líquidos positivos. 

 

Tal como se encontra referido no Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água” 

(MADRP, 1999): 

 

“A protecção do solo e da água não implica necessariamente a redução do uso de produtos 

fitofarmacêuticos mas sim a sua utilização correcta, reduzindo os riscos de contaminação provenientes 

do seu uso.” 

 

Estes riscos dependem, então, da aplicação menos correcta destes produtos devido às limitações estruturais 

sentidas pelos agricultores na sua actividade, nomeadamente impossibilidade de entrada no terreno para a 

aplicação de agro-químicos na altura mais apropriada devido às situações de excesso de água e falta de 

estruturas de rega que permitam efectuar uma aplicação mais racional da água e dos agro-químicos – a rega 

por gravidade, para além de consumir mais água do que a rega por aspersão, provoca um maior 

arrastamento em profundidade dos nutrientes disponíveis para as culturas na camada arável do solo, 

obrigando à aplicação de maiores quantidades de fertilizantes para obtenção da mesma produtividade, e 

também não se adequa à realização de fertirrigação que permite uma distribuição mais homogénea destes 
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produtos ao longo do ciclo cultural. Desta forma, a manutenção da situação actual cria condições para o 

incremento dos riscos de contaminação do solo (e também da água) devido ao excessivo teor de 

determinados elementos veiculados através da aplicação de agro-químicos. 

 

Quanto à possível contaminação através de resíduos de materiais plásticos, a situação já é bem diversa 

devido às preocupações ambientais já hoje manifestadas para a sua eliminação pelos agricultores, e em 

especial pelas estruturas de apoio à produção entretanto criadas. Nesta matéria, refira-se a actividade da 

ONGA TEJO – Organização Não Governamental para o Ambiente, que tem actuado nesta região (incluindo a 

área estudada) e que, entre outras iniciativas de carácter ambiental, tem desenvolvido um esforço notável na 

procura de soluções dirigidas aos agricultores da região para a eliminação dos materiais plásticos resultantes 

da sua actividade. 

 

O uso do solo, no caso da evolução da situação sem projecto, manterá o mesmo padrão actual em que a 

ocupação agrícola domina largamente sobre os outros tipos de ocupação do solo. Dentro do uso agrícola, 

verificar-se-á certamente a manutenção do predomínio das culturas anuais de regadio, com a tendência para 

o incremento do peso relativo das culturas horto-industriais e hortícolas para consumo em fresco à custa da 

diminuição gradual do milho. Além disso, prevê-se que se mantenha o decréscimo acentuado da 

representatividade das culturas permanentes, tal como se tem verificado nos últimos anos. 

 

Nestas circunstâncias, será igualmente de esperar o eventual acréscimo da área de incultos por duas razões 

principais: 

− o panorama algo conturbado da agricultura nesta região, conjugando as crescentes exigências em 

termos de competitividade e o agravamento das limitações estruturais e infra-estruturais, irá 

certamente motivar o abandono do cultivo agrícola em diversos terrenos da área estudada; 

− a diminuição gradual do potencial agronómico dos terrenos nas zonas onde se verificar uma 

deposição continuada de areia, e outros materiais inertes, em resultado das cheias, irá condicionar o 

seu aproveitamento agrícola, acabando por conduzir a situações de abandono. 

 

5.9  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

 

Relativamente à vertente de ordenamento do território, na situação sem projecto, espera-se que, em geral, se 

mantenha a conformidade entre o uso do solo e os condicionalismos inerentes aos instrumentos de 

ordenamento existentes na zona, tal como se verifica na situação de referência. A este nível, apenas se 

justifica fazer uma referência particular em relação à margem do rio Tejo, onde se encontra implantada a 

maracha, sobre a qual recaem determinadas regras específicas por ser abrangida pela servidão do domínio 

hídrico, para além de também fazer parte da REN. Neste caso, a evolução da situação sem projecto 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   261 

caminhará no sentido da acentuação da degradação desta estrutura por falta de manutenção, com todas as 

consequências negativas que daí poderão advir e que já foram referidas anteriormente. 

 

5.10  SÓCIO-ECONOMIA 

 

As tendências de evolução actuais da actividade agrícola nesta região evidenciam que, na falta de 

concretização do presente Projecto de Ordenamento Fundiário, esta actividade enfrentará previsivelmente 

graves problemas. Assim, a evolução da situação sem projecto terá reflexos na vertente económica e na 

vertente social, que enquadra como aspectos preponderantes o agravamento dos estrangulamentos 

estruturais actualmente existentes, o envelhecimento progressivo da população activa agrícola e a baixa 

atractividade desta actividade em relação à camada mais jovem da população activa. 

 

De acordo com as tendências actuais, espera-se que venha a ocorrer um incremento dos desajustes ao nível 

da estrutura fundiária na área estudada provocado pelo aumento dos índices de divisão e fragmentação da 

propriedade decorrente do natural processo de sucessão na titularidade dos prédios entre os agricultores 

mais idosos e os respectivos herdeiros. Não sendo possível, em grande parte dos casos, proceder à divisão 

formal dos prédios onde ocorra este tipo de sucessão, devido fundamentalmente a restrições de ordem legal 

relacionadas com a área, na prática acabam por ser efectuadas essas divisões que contribuem 

determinantemente para o agravamento das condições de viabilidade técnico-económica de exploração. 

 

Além disso, a configuração actual da maioria das parcelas, com formas muito desajustadas derivadas da 

excessiva relação comprimento/largura, não encoraja o investimento no mercado fundiário, dadas as 

dificuldades de mecanização e instalação de sistemas de rega por aspersão, o que torna muito difícil o 

retorno desse investimento. 

 

A falta de mão de obra que atinge a agricultura aliada à referida dificuldade em mecanizar as tarefas 

agrícolas nas parcelas de pequena área e/ou configuração desfavorável é outro aspecto importante e que, 

com certeza, ditará a viabilidade (ou não) de muitas explorações agrícolas com a evolução da situação de 

referência sem projecto. 

 

Em suma, a evolução da actividade agrícola desta zona nos moldes em que hoje se processa não é 

compatível com os elevados padrões tecnológicos e qualitativos que caracterizam os exigentes sistemas 

produtivos e circuitos de comercialização agrícolas actuais. 
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5.11  PAISAGEM 

 

A área estudada é marcada por uma paisagem agrícola pouco diversificada, em resultado dos processos de 

intensificação cultural, atribuindo à paisagem analisada uma elevada uniformização de padrões e de texturas. 

Esta reduzida diversidade textural é quebrada apenas pela existência de pequenas manchas florestais 

dispersas (pinhal, sobreiros e choupos) e sebes de pequeno porte (principalmente marmeleiros). 

 

Não se prevê virem a ocorrer alterações consideráveis sobre a paisagem desta zona numa situação de 

evolução sem projecto dada a manutenção das condições ao nível da estrutura predial, rede de caminhos e 

rede de enxugo e drenagem, bem como da tipologia dos agro-ecossistemas actualmente praticados nesta 

várzea. 

 

Verifica-se apenas que ao nível da maracha, a paisagem encontra-se já fragilizada e bastante empobrecida, 

pelo que a não reparação e revitalização deste espaço tenderá a degradar a qualidade da paisagem 

actualmente existente. 

 

5.12  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓGICO 

 

A caracterização da situação de referência revelou a inexistência de vestígios arqueológicos de interesse na 

zona prospectada, e as possibilidades de surgirem achados por revelar manifestaram-se igualmente remotas. 

 

Nos trabalhos de prospecção surgiram, na área de incidência, algumas ocorrências em termos 

arquitectónicos e etnográficos – vestígios ligados à captação, armazenamento e distribuição de água (poços, 

tanques e noras), portos e portinhos na zona da maracha, infra-estruturas de travessia (pontes) e controlo da 

água (dique da Terra da Vinha) -, cuja protecção, preservação ou recuperação se prevê de difícil 

concretização com a evolução da situação de referência sem projecto. Neste caso, o seu estado de 

degradação pode evoluir irremediavelmente até ao ponto de se tornar completamente inviável qualquer 

iniciativa de recuperação que venha a surgir. 

 

Apesar do projecto não prever actuar directamente a este nível, com a sua implementação, pode vir a ser 

dado um ênfase diferente a este valores patrimoniais e, consequentemente, podem vir a despoletar-se 

acções concretas que visem a sua preservação, o que, sem a concretização do projecto, certamente não 

ocorrerá. 
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5.13  RESÍDUOS 

 

A não realização do projecto, não prevê qualquer tipo de interferências nas práticas já efectuadas tanto ao 

nível dos RSU como ao nível dos Resíduos Agrícolas. 

 

No entanto, deve ser referido o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela ONGA TEJO – Organização 

Não Governamental para o Ambiente, que tem actuado nesta região (incluindo a área estudada) e que, entre 

outras iniciativas de carácter ambiental, tem desenvolvido um esforço notável na procura de soluções 

dirigidas aos agricultores da região para a eliminação dos materiais plásticos resultantes da sua actividade. 

 

Uma das iniciativas consistiu na criação, na Golegã, de instalações destinadas à recolha e enfardamento dos 

resíduos de plástico originados na agricultura, especialmente de mangas de rega, fitas de rega e sacos em 

tela plástica (habitualmente destinados para o acondicionamento de adubos, sementes, etc.), para depois os 

encaminhar para a indústria reclicadora; prevê-se a criação de uma unidade semelhante em Pinheiro 

Grande. Esta acção envolveu um esforço considerável por parte da ONGA TEJO no sentido de sensibilizar a 

industria para a recepção deste material pois uma das exigências habitualmente impostas consiste na 

utilização de plástico limpo para executar esta reciclagem, o que por vezes se torna difícil de conseguir no 

caso do plástico empregue na agricultura (em especial nas mangas e fitas de rega). Além disso, outro dos 

problemas centra-se ao nível dos custos desta operação, uma vez que surge a competição nas unidades 

recicladoras em relação à recepção de plástico proveniente de outras origens cuja operação de reciclagem é 

paga, inclusivamente com proveniência fora do país. No entanto, as dificuldades têm vindo a ser 

ultrapassadas, os agricultores têm aderido muito bem a esta iniciativa e têm-se obtidos resultados muito 

promissores no sentido de reduzir os índices de resíduos de plástico que ficam no solo após cada campanha. 

 

O problema põe-se igualmente em relação às paletes em polietileno (vulgarmente designada por esferovite), 

utilizadas para o transporte de plântulas destinadas à plantação. Neste caso, a reutilização deste material 

seria desejável (e já se está a fazer nalguns casos pontuais) mas os custos acrescidos em relação à 

utilização de material novo tem constituído uma dificuldade para aplicar esse procedimento. 

 

Outra das iniciativas em curso dinamizada pela ONGA TEJO, ainda em fase experimental, consiste na 

utilização de plástico de cobertura de solo biodegradável. Os custos mais elevados deste material em relação 

ao plástico não tratado, usualmente empregue, são compensados pela economia em mão-de-obra obtida 

com a eliminação da operação de recolha no final de cada campanha, para além das evidentes 

compensações ambientais. A extensificação da utilização deste material está largamente dependente dos 

resultados dos ensaios em curso e dos respectivos custos associados para os agricultores. 
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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 

6.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A identificação e avaliação dos impactes ambientais deste Projecto de Ordenamento Fundiário partiu da 

definição prévia do âmbito do estudo através da identificação das componentes de projecto sobre as quais 

deverá incidir a referida avaliação de impactes, as quais se encontram explicitadas logo no inicio deste EIA. 

 

Além disso, a conjugação entre a natureza do projecto em análise – Projecto de Ordenamento Fundiário – e 

a fase do processo em que se encontram os trabalhos – fase final da elaboração do projecto – determinam a 

inexistência de alternativas pelo que o estudo efectuado compreendeu a identificação dos impactes, a sua 

previsão e, ainda, a interpretação da informação gerada para avaliação do único modelo de implementação 

considerado. 

 

A análise das relações que se prevêem estabelecer entre as componentes de projecto e os descritores 

ambientais, confrontando-as com a actual situação de referência, permite obter o resultado primordial deste 

estudo, isto é, permite efectuar uma predição e valoração (quando possível) dos principais impactes 

expectáveis sobre o meio ambiente aquando da sua implementação. Isto corresponde à aplicação prática do 

conceito de impacte ambiental, tal como já foi referido anteriormente. 

 

Logo no início do presente EIA, na secção em que se faz a apresentação da metodologia seguida para a 

realização do estudo, se faz referência ao facto de, para além das metodologias sectoriais, ter sido 

estabelecido, para a análise e avaliação dos impactes do projecto, um modelo geral de aplicação comum de 

forma a garantir uma avaliação global coerente. 

 

Resumindo o que se explanou anteriormente, como forma de introdução à apresentação dos resultados 

desta análise, faz-se uma breve descrição do modelo geral de avaliação de impactes aplicado neste estudo. 

Este modelo compreendeu, numa primeira fase, a identificação de impactes, consistindo num levantamento 

preliminar de impactes que resultou do cruzamento das acções de projecto, nas diferentes fases (construção 

e exploração), com as variáveis consideradas em cada descritor ambiental. Seguiu-se a previsão de 

impactes, entendida como uma predição da magnitude dos vários efeitos e impactes ambientais das acções 

nas diversas componentes ambientais, tendo como referência a evolução prevista da situação actual sem a 

realização destas acções (ver figura seguinte).  
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Figura 6-1 – predição da magnitude dos impactes. 

(Fonte: FCT/UNL, 1994). 

 

Conforme referem MELO &ANTUNES (1994), “[...] A fase de predição dos impactes é uma das fases de AIA 

mais difíceis de realizar. [...]” pois “[...] a actividade de previsão tem sempre um determinado grau de 

incerteza associado, uma vez que se estão a tentar prever situações futuras. [...]”; além disso, “[...] se para 

alguns sectores do ambiente existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou menos 

precisas dos efeitos ambientais esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão é 

extremamente difícil de realizar dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das relações e o 

grande número de interacções envolvidas. [...]”. 
 

No final do processo de análise e avaliação, efectuou-se uma síntese integrada dos impactes previstos com a 

implementação do empreendimento, incorporando a lista das actividades ou acções do projecto 

conjuntamente com a lista dos factores ambientais que podem vir ser afectados, sob a forma de uma matriz 

que identifica as relações causa-efeito entre as actividades (considerando tanto a fase de construção como a 

fase de exploração) e os impactes. Nas células da matriz inscreveram-se as estimativas qualitativas e 

quantitativas destas relações, mediante um padrão de valorização comum, e através do somatório das 

avaliações sectoriais foi possível obter uma expressão da apreciação global do projecto. 

 

6.2  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se prevêem que venham a ser 

gerados pela execução do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e 

Carregueira.  Foram consideradas portanto as fases de construção e de exploração do Projecto. 
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A análise dos impactes será efectuada com base na descrição dos efeitos que o projecto irá induzir aos 

factores naturais e sociais, com base num critério de classificação de escala definida, conforme é 

apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 6-1 – Critérios de Avaliação de Impactes. 

Critério Classificação Descrição 

Positivo  Benefício/valorização por parte da acção do projecto.  

Negativo Prejudicial/desvalorização por parte da acção do projecto.  

Neutro Não constitui mais-valia nem menos-valia 
Sentido Valorativo 

Indeterminado Não é possível quantificar o efeito da acção 

Pouco Significativo 
Existe afectação mas esta não é considerada muito 

importante 

Significativo 

Projecto situado numa zona com classificação especial;  

Padrões de qualidade da água, ar ou ruído são alterados;  

Afectação das unidades de paisagem raras ou com grande 

valor;  

Repercussões ao nível do emprego e da economia da região, 

envolvendo modificações do estilo de vida das populações, 

entre outros.  

Significância 

Muito Significativo 

Área de intervenção classificada como RAN ou REN;  

Perigo para espécies raras ou endémicas;  

Impactes significativos com grande dimensão, entre outros.  

Baixa  

Média  Magnitude  

Elevada  

Diferença prevista do nível de qualidade de cada descritor 

entre a situação actual e a adição de um novo processo 

produtivo.  

Fase de Construção  Fase de 

Ocorrência  Fase de Exploração  
Fases distintas do Projecto  

Temporário  

Manifestação do impacte apenas num determinado  

período de tempo dentro do período de vida útil do  

projecto.  Duração  

Permanente Manifestação do impacte durante todo o período de vida útil 

do projecto. 

Reversível Possibilidade de minimização do impacte, com a inversão da 

situação induzida.  
Reversibilidade  

Irreversível Impossibilidade de minimização do impacte, com a 

persistência dos seus efeitos. 

Certo  A acção vai ocorrer  

Provável  Existem fortes indícios de que a acção vai ocorrer Grau de Incerteza 

Improvável Não se prevê que ocorra a acção 
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Critério Classificação Descrição 

Directo Directamente induzido por actividades ligadas à construção e 

funcionamento do projecto. Carácter 

Indirecto Induzido pelos impactes directos, com efeitos secundários. 

Pontual Circunscrito a um determinado local no interior da área do 

projecto 

Local Afecta genericamente a área de estudo e/ou outras áreas 

anexas, numa área igual ou inferior à menor divisão 

administrativa onde se insere 

Regional Afecta áreas exteriores ao projecto e às divisões 

administrativas por ele intersectadas 

Área de Influência  

Nacional Induz alterações a nível nacional 

 

Esta classificação de impactes teve por base os critérios definidos pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

No entanto, sempre que não seja possível efectuar a sua classificação de acordo com os critérios 

anteriormente apresentados, a equipa técnica envolvida, de acordo com a sua experiência e recurso a 

analogias com casos semelhantes já estudados, apresenta uma avaliação qualitativa dos impactes. 

 

6.3  CLIMA 

6.3.1 Fase de Construção 
 

Não se verificam impactes significativos durante a fase de construção no clima da área em estudo. Contudo 

poder-se-á verificar alguma alteração ao nível das condições microclimáticas junto ao solo atendendo que se 

prevê alguma destruição vegetal durante esta fase. Ao destruir o coberto vegetal poderá verificar-se um 

aumento, embora que ligeiro, da temperatura do ar junto ao solo e diminuição da humidade relativa do ar. 

Todo este efeito ficará circunscrito ao perímetro do projecto onde serão realizadas as actividades de 

desmatação. 

 

Este é um impacte negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato (durante a desmatação), temporário 

(restringe-se ao tempo de recobrimento do solo) e reversível e pouco significativo.  

 

6.3.2 Fase de Exploração 
 

Nesta fase com o crescimento das espécies vegetais em toda a área do perímetro prevê-se que estas 

venham a constituir por si mesmas, uma barreira às brisas ou mesmo a ventos de maiores velocidades. 
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Assim sendo esta diminuição de vento ao nível do solo estabelece também uma diminuição da 

evapotranspiração. Constitui uma condição melhorada para a produção agrícola e também para área em 

estudo pois há menos perda de água para a atmosfera. Este é um impacte positivo, local, temporário.  

 

6.4  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

6.4.1 Algumas Considerações 
 

Atendendo que as características litológicas são as mesmas em toda a área do projecto, a análise de 

impactes será elaborada tendo em conta a presença de aluviões em toda a dimensão do projecto. 

 

É durante a fase de construção que se prevê um maior nível relativamente aos impactes negativos no que 

respeita a geologia e hidrogeologia. Poder-se-á dizer que a fase de construção é um “mal menor para o bem 

que se terá” durante a fase de exploração.  

 

Perspectivam-se impactes negativos durante a construção atendendo sobretudo as movimentações que se 

esperam realizar, relativamente a fase de exploração perspectivam-se impactes sobretudo positivos 

relacionados por exemplo com a diminuição de captações ao nível da exploração deste projecto.  

 

Seguidamente far-se-á uma análise dos impactes esperados em cada uma das acções durante as diferentes 

fases (construção e exploração). É feita uma breve descrição de cada uma das acções para um melhor 

entendimento sobre as alterações a realizar.  

 

6.4.2 Fase de Construção 

6.4.2.1 Melhoria na Rede de Drenagem  

 

A melhoria da rede de drenagem do perímetro em análise visa aumentar a capacidade de escoamento dos 

caudais provenientes das bacias de encostas confinantes com esta zona para que a condução destas águas 

até ao rio Tejo se proceda mais rapidamente (em alguns casos a ligação das valas de encosta com o rio Tejo 

é mesmo inexistente, sendo a água entregue em pleno campo agrícola).  
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Por outro lado, sendo uma zona regularmente sujeita a cheias, o próprio escoamento das águas das cheias 

decorrerá em melhores condições. Este projecto compreende (ver as valas na Carta 6 das peças 

desenhadas): 

 

− obras de reparação e melhoramento das valas existentes que irão integrar a futura rede de 

drenagem; 

− construção de novas valas; 

− eliminação de valas existentes e recuperação dos terrenos para a prática agrícola; 

− obras específicas nos locais de confluência com o rio Tejo. 

 

Para a melhoria e construção das estruturas (valas) haverá necessidade de realizar escavações e em alguns 

casos aterros havendo sempre movimentação de terras ao longo de grandes extensões junto das diferentes 

valas. Surgirá a presença de taludes em quase todas as valas colocando os leitos das mesmas de alguma 

forma instáveis devido a textura do solo.  

 

Estas intervenções levam não só ao aumento do risco de poluição dos aquíferos devido as poeiras que se 

levantam e se depositam nas águas superficiais e consequentemente com facilidade são infiltradas para 

níveis freáticos, mas também, a alterações ao nível da geomorfologia da área em estudo. Estes são impactes 

negativos, incertos, indirectos/directos, pouco significativos, de magnitude moderada, temporários e 

minimizáveis. 

 

Pontualmente em algumas situações poder-se-á assistir a interferências mecânicas com o nível freático e a 

este nível os impactes são negativos, incertos, directos, temporários, pouco significativos de magnitude 

moderada e minimizáveis.  

 

6.4.2.2 Reforço da Maracha   

 

O Reforço da Maracha produz intervenções em duas componentes: 

 

I. Reparação de três rombos  

II. Revitalização da vegetação que compõe o corredor rípicola  
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Para estas intervenções é necessário realizar escavações superficiais para preparação de taludes e aterros 

em zonas danificadas.  

 

Estas acções produzem movimentação de terras junto ao rio Tejo causando descargas de sedimentos para 

este meio receptor, e induzem a uma maior movimentação de camiões junto ao leito do rio Tejo provocando 

risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais consequentemente subterrâneos. Assim, estes 

impactes são negativos de magnitude moderada, carácter temporário, pouco significativos, reversíveis, 

minimizáveis e indirectos.  

 

6.4.2.3 Obras associadas a Reorganização Predial 

 

Uma das principais intervenções do Projecto de Ordenamento Fundiário consiste na modificação substancial 

da estrutura fundiária. Propõe-se a substituição da actual divisão predial por outra mais adequada às 

exigências de eficiência das explorações agrícolas modernas. A geometria dos prédios rústicos é modificada: 

alteram-se extremas, dimensões e configurações. As explorações são redimensionadas: alteram-se 

localizações, bem como a fragmentação e dispersão das parcelas.  

 

Para a reorganização predial serão utilizados marcos de 200 a 250 m de distância entre eles. Os marcos a 

utilizar deverão ser em betão, com secção quadrada, de lado não inferior a 15 cm e com, pelo menos, 75 cm 

de altura, devendo ficar enterrados de modo que a parte acima do solo tenha cerca de 30 cm. Será utilizado 

um veículo todo-o-terreno e um tractor.  

 

Assim serão necessárias realizar pequenas escavações ao nível da superfície para a colocação dos marcos. 

Os impactes gerados são ao nível da afectação geológica e hidrogeológica (em alguns casos) e atendendo 

as escavações e a movimentação de veículos motorizados são negativos pouco significativos atendendo a 

estrutura afectada cuja profundidade não seja superior 50 cm, certos, localizados, directos e de magnitude 

reduzida.  

6.4.2.4 Reorganização das captações de água para rega   

 

A reorganização das captações de água para rega partiu da conjugação de três factores: ambientais, 

técnicos e locais resultando uma serie de linhas orientadoras que guiaram a remodelação da rede de 

captações: (ver Carta n.º6 nas peças desenhadas) 

 

− Todas as explorações foram contempladas por captações de água subterrânea; 

− Em média, considerou-se ser necessário 1 furo por cada 5 ha de área de regadio; 
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− Considerou-se que o caudal médio necessário para regar por gravidade será 3,6 l\s\ha, e para regar 

por aspersão serão necessários 1,2 l\s\ha; 

− Foi privilegiado o aproveitamento dos furos existentes, sempre que apresentassem características 

técnicas adequadas à exploração a que se destinam; 

− As captações com pelo menos uma das seguintes características – profundidade inferior a 15 

metros, largura do revestimento inferior a 150 mm, revestimento em ferro – não foram considerados 

para efeitos de remodelação e foram identificados como captações a selar em obra; 

− Os furos não necessários foram identificados como captações a selar em obra; 

− Na distribuição das captações, observação, sempre que possível, do espaçamento mínimo de 100 

m, definido no artigo 41º do Dec.-Lei nº 226-A/2007 com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 391- A/2007 de 21 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 93/2008 de 4 de Junho. 

 

Para as captações a executar definiram-se as seguintes características gerais: profundidade média de 30 m 

e revestimento em PVC com diâmetro de 250 mm e resistência à tracção de 10 kg\cm2.  

 

Para as captações a selar foram definidos Perfis-Tipo com base nas similaridade das características 

construtivas e dimensões médias conhecidas dos diferentes furos a selar. Estes agruparam-se 4 Perfis-Tipo: 

 

− S1 - Captações sem rebaixamento, revestimento em PVC e profundidade média de 20 metros 

− S2 - Captações com rebaixamento em manilhas de cimento, revestimento em PVC e profundidade 

média de 16 metros 

− S3 - Captações com rebaixamento em terra, revestimento em PVC e profundidade média de 18 

metros 

− S4 - Captações com rebaixamento em alvenaria ou blocos de cimento, revestimento em PVC e 

profundidade média de 17 metros 

 

A implementação no terreno da remodelação da rede de captações de água subterrâneas para rega 

envolverá as seguintes acções: 

 

− Execução de 229 novas captações; 

− Selagem de 180 captações não rebaixadas; 

− Selagem de 44 captações rebaixadas com manilhas de cimento; 

− Selagem de 59 captações rebaixadas em terra; 

− Selagem de 144 captações rebaixadas em alvenaria ou blocos de cimento; 
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A execução de novas captações insurge em situações negativas ao nível dos recursos hídricos subterrâneos 

aquando da escolha das profundidades, dos diâmetros, da coluna de revestimento da mesma e isolamento 

da camada aquífera. As empresas que farão este tipo de trabalhos deverão ser certificadas e deverão utilizar 

práticas que minimizem os impactes da abertura de furos.  

 

Assim, esta é uma intervenção insurge em impactes potencialmente negativos, de elevada magnitude, 

atendendo ao n.º de novos furos, e significativos atendendo a sensibilidade do aquífero em causa, prováveis, 

directos e permanentes. Este é um impacte que ultrapassa o âmbito local.  

 

Quanto a selagem de captações insurgem em impactes positivos atendendo que se impede que estas se 

tornem num veículo fácil de propagação de contaminação com origem à superfície onde a actividade agrícola 

é intensa.  

 

Atendendo que a selagem de captações será em maior n.º que a execução de novas captações considera-se 

que esta acção de Reorganização de Captações de Água para Rega possui na sua generalidade impacte 

nulo sobre o Ambiente. 

 

6.4.2.5 Melhoria na Rede Viária   

 

A rede viária projectada assenta fundamentalmente na melhoria da rede de caminhos existente, pretendendo 

garantir uma racional e eficiente circulação no perímetro e, simultaneamente, melhorar e facilitar a ligação 

deste tanto à E.N. 118, como às povoações circundantes onde vivem a maior parte dos agricultores. 

 

Quadro 6-2 –Rede viária proposta – intervenções 

  Tipo de Intervenção / extensão (m) 

Tipo de caminho Designação Construção Beneficiação 

Caminhos principais SUBTOTAL 6766.6 11352.9 

Caminhos Secundários SUBTOTAL 11894.4 10330.6 

TOTAL 18660.4 21683.4 
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Fotografia 6-1 – Aspecto de actuais caminhos a melhorar. 

 

Ao nível do que está projectado para a rede viária encontramos maior extensão para a beneficiação que para 

a construção. Contudo prevê-se o alargamento de todos os caminhos pelo que haverá escavações e 

algumas demolições. Para o revestimento dos novos caminhos e para os que terão obras de beneficiação 

será utilizada pavimentação em “tout-venant”. 

 

Associadas a estas actividades estão as perturbações ambientais tais como a produção de poeiras, 

compactação e impermeabilização nas áreas a intervencionar (ver Carta n.º 6 das peças desenhadas). 

Todas estas acções irão interferir na infiltração através da impermeabilização e consequentemente na 

recarga dos sistemas aquíferos. Este é um impacte negativo, imediato, provável, pouco significativo 

atendendo a que o âmbito é apenas local, permanente e de média magnitude atendendo a extensão de 

caminhos a beneficiar e a construir.  

 

Estas acções interferem também com a qualidade das águas, neste caso subterrâneas, atendendo que 

estamos sobre um aquífero aluvionar. A emissão de poeiras aliada a movimentação de maquinaria que 

acarreta consigo eventualmente derrames acidentais de óleos e combustíveis leva a gerar impactes 

negativos. Este é indirecto, significativo (atendendo à sensibilidade do aquífero), provável, minimizável e de 

reduzida magnitude atendendo ao volume que se pode esperar de um derrame acidental. 
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6.4.3 Fase de Exploração 

6.4.3.1 Actividades Agrícolas 

 

As actividades agrícolas geram impactes atendendo à contínua alteração da morfologia do terreno e às 

alterações da qualidade e quantidade das águas subterrâneas.  

 

A alteração da morfologia não constitui impacte negativo mas também não constitui impacte positivo 

atendendo ao volume de terras que previsivelmente se movimenta neste tipo de acções.  

 

Relativamente a qualidade das águas subterrâneas especialmente em aquífero aluvionar (toda a área do 

projecto) importa referir que se forem aplicadas as medidas propostas neste estudo os impactes gerados são 

positivos atendendo ao cenário que se assiste actualmente e que será substancialmente melhorado.  

 

Se se tiver em conta os eventuais excessos que se considera ocorrerem actualmente de fertilizantes e 

pesticidas e que determinam a qualidade inferior do aquífero em análise estes serão impactes minimizados 

durante a fase de exploração do novo projecto constituindo um impacte positivo, directo, de elevada 

magnitude, e significativo. 

 

Para além disso e porque esta é uma área integrada no Decreto-Lei n.º 1100/2004 será obrigatória a 

introdução do programa de acção da zona vulnerável em questão. 

 

Se as medidas não forem cumpridas ou implementadas então este é um impacte negativo, directo de 

magnitude moderada, significativo e imediato.  

 

6.4.3.2 Melhoria na Rede de Drenagem  

 

Esta acção vem melhorar a drenagem superficial melhorando as condições de escoamento da água. Este é 

um efeito positivo sobre todo o processo de circulação dos recursos hídricos quer sejam superficiais quer 

sejam subterrâneos. Impacte positivo, directo, de elevada magnitude e significância, certo, permanente.  

 

6.4.3.3 Reforço da Maracha 

 

Esta estrutura irá garantir melhoramentos sobre as condições de protecção dos campos agrícolas contra as 

cheias. Evitando o arrasto e consequente percolação de detritos que resultaria na afectação da qualidade 

das águas subterrâneas na área agrícola. Assim, esta infra-estrutura induz efeitos positivos sobre a 

hidrogeologia de elevada significância e magnitude, permanente, imediato, directo.  
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6.4.3.4 Obras associadas a Reorganização Predial / Reorganização das captações de água para rega 

 

Actualmente não existe gestão relativa a exploração dos recursos subterrâneos. A prática do regadio 

actualmente faz-se em moldes individuais não existindo uma gestão integrada. Com o funcionamento do 

projecto em análise haverá uma concentração de esforços e propriedades que racionalizarão a exploração 

ao nível dos aquíferos e a todo o recurso - água. Assim e como é espectável a redução das captações por m2 

também se assiste a redução de interferências entre furos consequentemente de rebaixamentos aquíferos 

excessivos. Este é um impacte positivo atendendo que a quantidade de água que previsivelmente será 

necessária é reduzida em relação a situação actual, é significativo considerando a especificidade e as 

condições em que se encontra o aquífero, de moderada magnitude atendendo ao nível que se atinge de 

redução de interferências entre furos. 

 

A par da reorganização predial será também previsível haver uma reorganização no uso da rega escolhendo-

se a rega sob pressão (aspersão) resultando numa melhoria das condições estruturais. Esta reorganização 

traduz-se, em resumo, numa moderação na aplicação dos produtos fertilizantes que terá uma influência 

directa na redução da percolação destes produtos. Este é um impacte positivo, de elevada magnitude, directo 

e significativo, permanente, local, certo e imediato.  

 

6.4.3.5 Melhoria na Rede Viária 

 

Não se espera aumento na circulação de maquinaria afecta à actividade agrícola uma vez que se reduz na 

extensão de caminhos e reduz-se o número de parcelas por exploração.  

 

Atendendo, por sua vez, à influência da circulação da maquinaria sobre a qualidade das águas subterrâneas, 

não são de esperar grandes alterações durante esta fase. O principal risco provém da possibilidade de 

ocorrerem derramamentos acidentais de substâncias poluentes (combustíveis, óleos, materiais de 

construção, etc.), que, ao serem arrastados pelas águas de superfície e consequentemente de percolação, 

possam atingir e afectar a qualidade dos aquíferos subterrâneos. As escorrências superficiais serão 

conduzidas directamente para os terrenos adjacentes aos caminhos uma vez que não se espera a 

construção de valetas para os caminhos assim, espera-se neste caso ocorrer um impacte negativo sobre a 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos contudo este é de difícil classificação atendendo ao grau de 

incerteza sobre as inúmeras variáveis que surgem num dado acidente.  
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6.5  RECURSOS HÍDRICOS 

6.5.1 Fase de Construção  

6.5.1.1 Libertação de poeiras resultantes da movimentação de terras  (Escavações / Aterros /Transporte de 
Terras) 

 

Os potenciais impactes esperados na fase de construção sobre a qualidade das águas superficiais – 

considerando-se nesta categoria as águas transportadas pelas ribeiras que irão ser objecto de 

melhoramentos e, também, uma parte da água transportada pelo rio Tejo. Resultam essencialmente da 

movimentação das máquinas que irão proceder às mobilizações de terrenos (escavações e aterros, 

terraplanagens, transporte de terras, etc.) a montante das valas, integradas nas obras da remodelação da 

rede de drenagem. Também é de salientar as obras da melhoria da rede viária e da reparação da Maracha 

que serão objecto de grandes mobilizações de terreno. Assim, seguidamente faz-se um breve resumo sobre 

a tipologia destas obras de modo a prever os impactes gerados. Na Carta n.º6 das peças desenhadas 

localiza-se todas estas infra-estruturas pelo que se aconselha a sua leitura.  

 

O Projecto de execução da Rede de Drenagem compreende: 

 

− obras de reparação e melhoramento das valas existentes que irão integrar a futura rede de 

drenagem (escavações / aterros); 

− construção de novas valas através da realização de escavações; 

− eliminação de valas existentes e recuperação dos terrenos para a prática agrícola através de 

aterros; 

− obras específicas nos locais de confluência com o rio Tejo. 

 

Quadro 6-3 – Rede de drenagem - resumo das intervenções propostas  

Tipo de Intervenção / comprimento (m) 

Designação Construção Melhoramento s/ intervenção Eliminação 
Total 

(m) 

V1 - Ribeira das Fontainhas 2921.5 1765.2 - - 4686.7 

V1-1 198.9 468.4 - - 667.4 

V1-1a 91.9 296.9 - - 388.8 

V1-2 - 373.9 - - 373.9 

V1-3 213.9 800.2 - - 1014.1 

V1-4 - 1815.1 - - 1815.1 

V2 - Ribeira do Vale da Vaca 1557.7 268.5 - - 1826.2 

V2-2 1956.6 - - - 1956.6 
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Tipo de Intervenção / comprimento (m) 

Designação Construção Melhoramento s/ intervenção Eliminação 
Total 

(m) 

V3 - Ribeira do Vale da Vaca 1942.0 1570.5 - - 3512.5 

V4 - - 827.5 - 827.5 

V5 923.1 - - - 923.1 

V6 - Ribeira de Arrezima - 569.4 - - 569.4 

VE-1 - - - 423.4 423.4 

VE-2 - - - 274.1 274.1 

VE-3 - - - 535.5 535.5 

VE-4 - - - 492.0 492.0 

VE-5 - - - 369.7 369.7 

VE-6 - - - 134.1 134.1 

VE-7 - - - 104.8 104.8 

Fonte: Projecto de Execução da Rede de Drenagem para o Projecto de Ordenamento Fundiário de pinheiro Grande e Carregueira, 

Agrotejo (Legenda: VE – Valas a Eliminar) 

 

Os taludes terão em geral uma inclinação de 1:2 (V/H) à excepção da Vala 2-2, da Vala 6 e da Vala 5 que 

terão inclinação de 1:1 (V/H).  

 

Quanto a volumes de escavação e aterros a realizar sobre as valas tem-se o seguinte: 

 

Quadro 6-4 - Quantidades de terra resultante das escavações e de aterro a realizar em Valas 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS MEDIÇÕES (m3) 
VALA V1 - Ribeira das Fontainhas  

Escavação 29819,4 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 13160 

VALA V1-1  

Escavação 1982,2 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 632 

VALA V1-1a  

Escavação 252 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 112 

VALA V1-2  

Escavação 1242 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 377 

VALA V1-3  
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DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS MEDIÇÕES (m3) 

Escavação 4513,3 

VALA V1-4  

Escavação 8129 
VALA V2 - Ribeira do Vale da Vaca  

Escavação 10813 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 7106 

VALA V2-2  

Escavação 6940 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 629 
VALA V3 - Ribeira do Vale da Vaca  

Escavação 6232 

Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 4630 

VALA V5  

Escavação 228 

Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 430 
VALA V6 - Ribeira de Arrezima  

Escavação 1544 
Construção dos combros das valas em aterro com material resultante da 
escavação das mesmas. 194 
ELIMINAÇÃO DE VALAS EXISTENTES  

Aterro de vala a eliminar, executado de modo a ser atingida compactação (por 
meios mecánicos e/ou manuais) idêntica à dos terrenos adjacentes. 9430 

Fonte: Projecto de Execução da Rede de Drenagem para o Projecto de Ordenamento Fundiário de Pinheiro Grande e Carregueira, 

Agrotejo 

 

O Reforço da Maracha produz intervenções em duas componentes: 

 

I. Reparação de três rombos  

II. Revitalização da vegetação que compõe o corredor rípicola  

 

Para estas intervenções são necessárias realizar escavações superficiais para preparação de taludes e 

aterros em zonas danificadas. Serão necessárias realizar também actividades de decapagem. 

 

Quanto a melhoria da rede viária serão necessárias realizar actividades de decapagem; situações de 

aterros; de demolição para o alargamento das mesmas. Assim, teremos o seguinte: 
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Quadro 6-5 – Rede viária proposta – intervenções 

  Tipo de Intervenção / extensão (m) 

Tipo de caminho Designação Construção Beneficiação 

C1 1229.0 1365.2 

C2 2569.8 492.8 

C3 - 3738.5 

C4 203.8 436.8 

C5 838.1 - 

C6 1105.5 1379.0 

C7 - 2201.4 

C8 786.9 588.6 

C9 - 339.8 

C10 33.4 810.7 

Principal 

SUBTOTAL 6766.6 11352.9 

C1-2a 6018.3 1615.6 

C1-2b - 618.9 

C2-2 713.2 922.0 

C3-2 2276.3 389.6 

C4-2 82.3 632.1 

C5-2 151.5 269.2 

C6-2 296.4 603.5 

C8-2 284.5 951.6 

C9-2 146.5 750.0 

C10-2 - 296.8 

C11-2 703.1 - 

C12-2 538.7 113.7 

C13-2 187.0 532.2 

C14-2 496.8 1143.0 

C15-2 - 471.5 

C16-2 - 222.2 

C17-2 - 798.6  

Secundário 

SUBTOTAL 11894.4 10330.6 

TOTAL 18660.4 21683.4 

 

Atendendo que as obras sobre os caminhos afectarão sobretudo as linhas de água passa-se a descrever as 

proximidades destes às valas susceptíveis de afectar.  
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Caminhos Principais 

 

• Caminho C1 – Este será construído aproveitando partes de um caminho existente. Este caminho 

possui uma passagem sobre a vala V1.  

• Caminho C2 –Este caminho cruza a vala V1 no seu troço final. 

• Caminho C3 – Este caminho, juntamente com o caminho C7, constitui um eixo de atravessamento 

Norte-Sul do perímetro, possuindo ligação directa com a EN 118. No seu percurso atravessa a vala 

V2.  

• Caminho C4 –Possui um cruzamento com a rede de drenagem, nomeadamente com a vala V2-2. 

• Caminho C5 – Acompanha a vala V2 pelo lado Sul.  

• Caminho C6 – Este caminho acompanha a vala V2-2 na sua totalidade. Este caminho cruza a vala 

V2 no seu final. 

• Caminho C7 – Cruza a vala V3 no seu início.  

• Caminho C8 –Cruza a vala V3 no seu início.  

• Caminho C9 – Possui um desenvolvimento paralelo à vala V6.  

 

Caminhos Secundários 

 

• Caminho C1-2a – Este caminho possui um desenvolvimento paralelo à maracha do rio Tejo, 

acompanhando a mesma ao longo de aproximadamente 7000 metros. Este caminho passará sobre 

as tubagens de condução de água das valas V1, V2 e V3 para o rio Tejo. 

• Caminho C1-2b – Encontra-se na zona de campo compreendida entre as valas V4 e V6.  

• Caminho C3-2 – Possui um cruzamento com a vala V1 

• Caminho C5-2 – Este caminho atravessa a vala V1-3, constituindo este atravessamento o ponto a 

partir do qual a vala V1-3 terá leito perfeitamente definido e estabilizado. 

• Caminho C8-2 – Cruza a vala V1.  

• Caminho C11-2 – Este caminho desenvolve-se ao longo do troço final da vala V2. 

• C14-2 – Este caminho acompanha ao longo dos seus 1640 metros a vala V3. 

• C17-2 – Este caminho faz o atravessamento da vala V2-2. 

 

A ligeira ou reduzida diminuição da qualidade da água, durante esta fase, resultará das operações de 

limpeza e da movimentação de terras (em alturas de realizar escavações; aterros ou transporte de terras) 

nas diferentes operações a realizar para a implementação do presente projecto, bem como de fenómenos de 

erosão e arrastamento, principalmente quando ocorrer precipitação, que originará um provável aumento do 

teor de sólidos em suspensão a jusante das zonas de intervenção. 
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O referido aumento de sólidos transportados em suspensão pelas águas superficiais, por arrastamento ao 

longo das linhas de água, durante a fase de construção, poderá ocasionalmente criar a necessidade de 

proceder à limpeza e desobstrução de determinados troços. 

 

Os taludes inerentes as valas serão também pontos de erosão e de arrastamento de sólidos sobre os 

recursos hídricos superficiais. Algumas das valas possuem ou possuirão vegetação ribeirinha que por si só 

bastará contudo os taludes, na sua generalidade, terão de possuir medidas de protecção especial.  

 

Este é um impacte negativo na sua generalidade, temporário, imediato e directo, reversível e pouco 

significativo de reduzida magnitude e de âmbito local.  

 

Contudo, e depois de analisadas as várias obras e os ventos dominantes prevê-se para junto das seguintes 

ribeiras impacte negativo mais significativo nos seguintes pontos: 

 

• Ribeira das Fontainhas (Vala1) devido a proximidade com as obras dos caminhos C1 e C2;  

• Ribeira do Vale da Vaca (V2 e V3) devido a proximidade com as obras dos C3 e C5;  

• Ribeira de Arrezima (V6) devido a proximidade com as obras do caminho 9.  

• Rio Tejo (zona de Arripiado) atendendo que receberá uma obra de melhoramentos numa infra-

estrutura nas suas margens para o controlo de cheias (Maracha). 

 

Todas as ribeiras irão comportar temporariamente, impactes negativos, com as obras de melhoramento da 

sua drenagem contudo as que possuem atravessamentos de caminhos serão mais afectadas. Analisando o 

quadro sobre os quantitativos de escavações e aterros considera-se a Ribeira das Fontainhas a mais 

fustigada no que respeita a movimentações de terras.  

 

Assim, este é um impacte temporário, minimizável, incerto significativo para as ribeiras acima identificadas e 

de magnitude variável. A Ribeira das Fontainhas possui um impacte de magnitude moderada atendendo ao 

volume de terras que irá movimentar em torno do seu melhoramento/construção, as restantes ribeiras 

possuem uma magnitude reduzida.  

 

6.5.1.2 Contaminação de Recursos Hidricos superficiais resultante da presença de estaleiros 

 

Ainda durante a fase de construção, há a considerar a produção de efluentes domésticos do estaleiro e de 

outras fontes relacionadas, nomeadamente águas de lavagem das máquinas, efluentes das centrais de 

fabrico de asfalto e óleos usados dos motores, derrames acidentais, que constituem todos uma fonte 
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significativa de matéria orgânica, sólidos suspensos e hidrocarbonetos, levando à degradação da qualidade 

das águas superficiais.  

 

Os impactes a este nível são negativos, de reduzida significância e magnitude atendendo ao uso considerado 

das águas superficiais e ao carácter temporário deste tipo de efeitos. Este é um impacte com alguma 

probabilidade de acontecer devido a fase em que nos encontramos e poderá ser reversível se forem 

instaladas correctamente as medidas minimizadoras.  

 

6.5.2 Fase de Exploração 
 

Seguidamente far-se-á uma análise dos impactes esperados, para a fase de exploração, para os recursos 

hídricos superficiais em cada uma das acções do projecto. Existe uma breve descrição para cada uma das 

acções de projecto, tal como se fez para a fase de construção, com a descrição necessária e suficiente a 

este capítulo para um melhor entendimento sobre as alterações a realizar.  

6.5.2.1 Melhoria na Rede de Drenagem  

 

A melhoria da rede de drenagem deste perímetro visa aumentar a capacidade de escoamento dos caudais 

provenientes das bacias de encostas confinantes com esta zona para que a condução destas águas até ao 

rio Tejo se proceda mais rapidamente (em alguns casos a ligação das valas de encosta com o rio Tejo é 

mesmo inexistente, sendo a água entregue em plano campo agrícola). Por outro lado, sendo uma zona 

regularmente sujeita a cheias, o próprio escoamento das águas das cheias decorrerá em melhores 

condições.  

 

O projecto de execução da rede de drenagem para o presente projecto vem reduzir o nível de 

encharcamento e acumulação de detritos atendendo aos melhoramentos que se prevêem no mesmo. Passa-

se a descrever sumariamente cada uma das valas a melhorar ou a construir de raiz: 

 

Vala V1 – Traçado existente a beneficiar numa extensão de 1765 m, a construir de raiz numa 

extensão de 2921 m. Esta vala conduz a água da Ribeira das Fontainhas até ao rio Tejo. Este é um 

impacte positivo atendendo que não havia drenagem possível nesta ribeira.  

Vala V1-1 – Traçado a construir de raiz numa extensão de 199 m, a melhorar numa extensão de 

468 m.  

Vala V1-1a – Vala a beneficiar em aproximadamente 300 m e a construir de raiz numa extensão de 

92 m.  
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Vala V1-2 – Esta vala é responsável pelo apanhamento das águas provenientes da Ribeira do Vale 

da Herdade, sendo a intervenção prevista de beneficiação do traçado existente, numa extensão 

aproximada de 374 m.  

Vala V1-3 – Esta vala situa-se na zona conhecida como ‘Corrente dos Foros Novos’, que constitui 

uma depressão natural onde vulgarmente se acumulam águas provenientes de transbordos do rio 

Tejo. Actualmente esta depressão não tem local de saída de água, ficando a mesma retida no 

terreno até se infiltrar ou evaporar. A solução preconizada para esta vala consiste na criação de um 

perfil com rasante suficiente para conduzir as águas para fora da depressão, conseguido apenas 

através de movimentação de terras nesta zona, não se encontrando previsto qualquer revestimento 

para o troço inicial (até PK 0+800, aproximadamente). O ‘leito’ assim construído deverá assegurar o 

escoamento até ao cruzamento desta depressão com o caminho C5-4, a partir do qual será 

construída de raiz uma vala que irá conduzir a água até à vala V1, de onde será encaminhada para 

o rio Tejo. Esta conduz a um impacte também positivo em termos de drenagem de recursos 

hídricos.  

Vala V1-4 – Situada na ‘Lampreeira’ ou ‘Tejo Velho’, numa depressão natural fará a entrega das 

águas na vala V1. O comprimento total da área a beneficiar é de aproximadamente 1800 m. 

 

Vala V2 – Esta vala, na sua maioria a construir de raiz, será responsável pelo encaminhamento das 

águas da Ribeira do Vale da Vaca e das valas V2-1 e V2-2 até ao rio Tejo. 

Vala V2-2 – Esta vala será construída ao longo do caminho C6 (ver Desenho n.º 4) e terá como 

função drenar as águas provenientes da povoação da Carregueira, bem como as escorrências 

superficiais das zonas de campo adjacentes. Possui um comprimento de 1956 m a construir de raiz. 

 

Vala V3 – Corresponde, no seu traçado inicial, à ribeira do Vale da Vaca. Mesmo tratando-se de 

uma vala existente que durante anos assegurou o transporte destes caudais, a mesma possuía 

problemas que originavam o seu transbordo, por vezes com grande poder erosivo. 

 

Vala V4 – Conforme foi já referido, esta vala não será alvo de nenhuma intervenção uma vez que foi 

alvo recente de trabalhos de manutenção e limpeza. Esta diz respeito a Ribeira do Casal.  

 

Vala V5 – Esta vala tem como função drenar os terrenos da zona Sul do perímetro, onde o declive 

existente origina escoamento e depósito de águas superficiais junto à Estrada Nacional nº 118. 

Neste local observa-se um alargamento bastante prolongado em virtude da não existência de cota 

suficiente para assegurar o escoamento. A construção da vala V5 visa a captação dessas águas e a 

sua condução até um ponto próximo do caminho C10 e da vala V6, para onde a água será bombada 

por intermédio de estação de bombagem a construir para o efeito. 
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Vala V6 – Assegura o transporte das águas da ribeira da Arrezima até ao rio Tejo, atravessando o 

perímetro no sentido Este-Oeste, à semelhança da vala V4.  

 

Deste modo prevê-se uma maior homogeneidade das características da água ao longo do ano. Sendo que 

durante a época das chuvas continuar-se-á a ter alguma degradação física das águas e durante a época 

seca e húmida uma melhoria geral da qualidade química das águas atendendo ao facto que se reduzem os 

transbordos ao campo agrícola.  

 

Ainda de salientar, que no extremo Norte do Perímetro as duas zonas depressionárias (identificadas como 

‘Tejo Velho’ e ‘Corrente dos Foros Novos’ - ver Figura 4-16 - Vista geral do sistema de drenagem actual e 

principais zonas de acumulação de água proveniente do rio Tejo e bacias de encosta) que concentram 

actualmente a água proveniente dos transbordos do rio Tejo na zona do Arripiado, são uma das situações 

que se verificará melhorada aquando da implementação da nova rede de drenagem e do reforço da Maracha.  

 

Todas as valas a construir e/ou a melhorar serão estruturas de melhoramento da drenagem do terreno por 

isso constituem impacte positivo significativo de elevada magnitude, permanente. 

6.5.2.2 Reforço da Maracha 

 

Atendendo ao reforço da Maracha e a melhoria do projecto de drenagem prevê-se a redução da erosão 

hídrica e consequentemente uma redução da concentração de sólidos suspensos, de sais e nutrientes e de 

outros compostos solúveis presentes nos campos agrícolas durante a exploração do projecto. As áreas que 

deixaram de ser afectadas pelas cheias terão maior equilíbrio nas características dos solos e de água. Assim 

prevê-se uma redução para a dissolução e lixiviação de resíduos de compostos fitofarmacos presentes no 

solo o que em paralelo com a adopção progressiva de boas práticas agrícolas irá contribuir em curto prazo os 

riscos de contaminação das águas superficiais. Sendo que durante a época das chuvas continuar-se-á a ter 

alguma degradação física das águas mas durante a época seca e húmida notar-se-á uma melhoria da 

qualidade química atendendo ao facto que se reduzem os transbordos aos campos agrícolas. 

 

Este é um impacte positivo significativo de elevada magnitude, directo, certo, âmbito local e permanente.  

 

6.5.2.3 Melhoria na Rede Viária 

 

A rede viária projectada assenta fundamentalmente na melhoria da rede de caminhos existente, pretendendo 

garantir uma racional e eficiente circulação no perímetro e, simultaneamente, melhorar e facilitar a ligação 

deste à E.N. 118, como às povoações circundantes onde vivem a maior parte dos agricultores. 
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Não se espera aumento na circulação de maquinaria afecta à actividade agrícola uma vez que se reduz na 

extensão de caminhos e reduz-se o número de parcelas por exploração.  

 

Os efeitos que poderão advir desta acção são diminutos e poderão verificar-se após a ocorrência das 

primeiras chuvas, depois de um período seco, em que durante várias semanas ou meses haja emissões de 

partículas que se virão a depositar, cuja remoção, parcial ou total, seja efectuada pela precipitação. No 

entanto, esta situação em nada difere do que já acontece actualmente. 

 

Atendendo, por sua vez, à influência da circulação da maquinaria sobre a qualidade das águas superficiais, 

não são de esperar grandes alterações durante esta fase. O principal risco advém da possibilidade de 

ocorrerem determinados derramamentos acidentais de substâncias poluentes, tal como foi referido para as 

águas de superfície (combustíveis, óleos, materiais de construção, etc.), que, ao serem arrastados pelas 

águas, possam atingir e afectar a qualidade das águas superficiais. As escorrências superficiais serão 

conduzidas directamente para os terrenos adjacentes aos caminhos uma vez que não se espera a 

construção de valetas para os caminhos assim, espera-se neste caso ocorrer um impacte negativo sobre a 

qualidade dos recursos hídricos superficiais se próximos contudo este é de difícil classificação atendendo ao 

grau de incerteza sobre as inúmeras variáveis que surgem num dado acidente. 

 

6.5.2.4 Actividades Agricolas 

 

Decorrente da prática Agrícola, serão potencialmente feitas aplicações de fertilizantes e de fitofarmacos nos 

solos. Esta prática incorre em riscos de poluição da água, embora minimizáveis, existe este risco 

efectivamente.  

 

Serão utilizados essencialmente; o azoto e o fósforo em quantidades que se recomendam ser racionais e 

adequadas a cultura e às características do solo.  

 

O azoto estimula o crescimento das plantas e proporciona resistência a seca, a pragas e doenças. Em 

excesso traz risco para as plantas, solo e águas. O azoto encontra-se geralmente nos fertilizantes na forma 

de nitratos. O Azoto deve ser aplicado fora dos períodos de rega ou de chuvas para não haver a 

consequente lixiviação do mesmo.  

 

O fósforo utiliza-se para o crescimento radicular da planta e promove resistência a condições climatéricas 

mais adversas. A escorrencia superficial deste fertilizante leva ao desenvolvimento de fenómenos de 

eutrofização.  

 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

286   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

A manutenção das culturas requer aplicação de fito-fármacos (pesticidas), estes possuem na sua 

composição química substâncias perigosas. Estes carecem de homologação e autorização de venda e 

devem ser aplicados em determinadas condições e concentrações residuais nos meios híbridos. O Decreto-

Lei nº 236 /98 de 1 de Agosto e diplomas complementares a este estabelecem valores máximos admissíveis 

na água em relação a substâncias da Lista I (substancias perigosas).   

 

Os riscos de utilização destes produtos dependem de inúmeros agentes como a toxicidade, persistência no 

meio aquático, natureza dos seus produtos metabólicos, características climáticas da região, do tipo de solo 

e cultura aplicada. É por esta complexidade que se torna difícil prever os impactes decorrentes da aplicação 

destes produtos.  

 

A gestão do recurso água é outro ponto a debater durante as práticas agrícolas de modo a conseguir uma 

gestão integrada das actividades agrícolas. O projecto terá fundamentalmente uma influência positiva e 

significativa durante a sua exploração decorrente da gestão controlada das águas superficiais de drenagem 

que atravessam o perímetro, com reflexos essencialmente ao nível da melhoria das condições para o 

desenvolvimento da actividade agrícola (através da eliminação ou minimização das limitações actualmente 

verificadas). A alteração dos tipos de rega é também um factor importante na racionalização da água o uso 

de água sob pressão (aspersão). Além disso, indirectamente far-se-á sentir um efeito positivo que resulta da 

criação de uma estrutura associativa que ficará encarregue da exploração e conservação das obras que 

forem efectuadas no âmbito do Projecto de Ordenamento Fundiário. 

 

Com o actual projecto em funcionamento prevê-se uma melhor racionalização da gestão do recurso água, 

como já se referiu, conduzindo à diminuição do volume de água dispendido para a rega.  

 

Deste modo em termos quantitativos os recursos hídricos serão beneficiados com o projecto em exploração. 

Conduzindo assim a impactes positivo significativo de magnitude moderada, certo, directo.  

 

6.6  QUALIDADE DO AR  

6.6.1 Fase de Construção 
 

A execução das infra-estruturas e melhoramentos fundiários previstos neste projecto implica a 

movimentação de maquinaria durante a fase de construção, em particular de camiões nos acessos aos 

locais de obra, que poderão constituir fontes de perturbação da qualidade do ar, embora sem grande 

relevância.  
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Os volumes relativamente limitados de terras a movimentar, ou de outros materiais de construção a 

transportar, não indiciam a necessidade de avultadas movimentações de maquinaria e camiões, pelo que os 

impactes expectáveis sobre a qualidade do ar nesta fase serão negativos, temporários e pouco significativos.  

 

Os principais efeitos perturbadores centram-se ao nível do aumento da quantidade de poeiras e partículas 

em suspensão na atmosfera resultantes da circulação das máquinas e, também, do eventual aumento das 

emissões de gases de escape de características poluentes originados pela operação da maquinaria. No 

entanto, estes efeitos pouco diferem daqueles que se podem sentir actualmente como resultado da operação 

da maquinaria empregue na agricultura. Além disso, os locais onde irão decorrer a maior parte das obras 

ficam, de certo modo, afastados dos principais meios receptores Arripiado, Carregueira e Pinheiro Grande, 

constituídos pelos aglomerados urbanos, e a predominância registada de ventos do quadrante Norte contribui 

para a dispersão dos citados elementos poluentes na direcção oposta aos referidos meios receptores e, 

também, à área estudada (tal como se verificou na caracterização da situação de referência). 

 

Um outro aspecto a ter em conta é o circuito que estes veículos irão estabelecer nesta fase, pois a sua 

passagem pelas povoações referidas poderá colocar em causa a saúde e o nível de vida de muitos 

habitantes. Esta passagem deverá ser evitada atendendo a quantidade de receptores que indiscutivelmente 

se poderá afectar.  

 

Perante o exposto, pode concluir-se que apesar dos impactes negativos globais da fase de construção sobre 

a qualidade do ar poderem assumir alguma relevância pontual, face ao seu carácter temporário, à 

reversibilidade dos seus efeitos e à facilidade de minimização, podem ser considerados como pouco 

significativos. 

 

6.6.2 Fase de Exploração 
 

Durante esta fase, os impactes estão relacionados com a emissão de gases de escape pela utilização de 

máquinas agrícolas e veículos motorizados. Contudo estas circulações encontram-se facilitadas por trajectos 

mais curtos devido as novas condições estruturais. 

Assim este impacte é negativo, certo, de magnitude reduzida, temporário (restringindo-se a períodos curtos 

de intervenção) e pouco significativo. 

 

O outro impacte a este nível diz respeito ao uso de fertilizantes nas culturas que constitui impacte negativo 

aquando da volatilidade destas substâncias. Contudo o vento é geralmente de Norte contribuindo para a 

dispersão dos citados elementos poluentes na direcção oposta aos referidos meios receptores e, também, à 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 
 

 

288   Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira 

área estudada (tal como se verificou na caracterização da situação de referência). Este impacte é negativo, 

de reduzida magnitude, temporário, localizado e pouco significativo. 

 

6.7  RUÍDO 

 

A avaliação dos impactes na fase de construção foi realizada de modo qualitativo, tendo em consideração as 

características de ocupação na envolvente próxima do projecto e os níveis sonoros típicos associados às 

actividades de construção. 

 

A avaliação de impactes na fase de exploração foi realizada de modo quantitativo, tendo por base a 

comparação da situação de referência, caracterizada com recurso a modelação em locais previamente 

escolhidos, com os resultados das previsões (modelação) dos níveis de ruído gerados na área de estudo. 

 

Os modelos a adoptar para a previsão de ruído seguem o método de cálculo recomendado na Directiva 

2002/49/CE, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, para ruído de tráfego 

rodoviário (NMPB-Routes-96). 

 

6.7.1 Fase de Construção 

6.7.1.1 Fontes de ruído fixas 

 

Algumas actividades associadas à construção da área de estudo são susceptíveis de provocar, em certos 

casos, níveis de ruído elevados e eventualmente, incomodativos. 

 

O ruído gerado durante a fase de construção tem um carácter não permanente e está relacionado com a 

realização de operações diversas como escavações, terraplenagens, betuminagem, transporte de materiais e 

circulação de veículos essencialmente pesados.  

 

O impacte durante a fase de construção dependerá bastante da duração das actividades de obra mais 

ruidosas, sendo recomendável que estas tenham uma duração o mais curta possível, de forma a minimizar o 

seu impacte sonoro. O tráfego rodoviário poderá, de algum modo, mascarar o ruído gerado na fase de 

construção.  

 

É de prever que na zona de construção em certos períodos da fase de construção possa haver um aumento 

significativo dos níveis de ruído, podendo provocar níveis de LAeq acima dos 65 dB(A) para distâncias de 



                 

 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira   289 

100 a 200 metros em campo aberto, em torno das zonas em laboração, podendo assim verificar-se níveis de 

ruído acima do limite estabelecido para Zona Mista.  

 

De salientar, no entanto, o carácter transitório do impacte acústico correspondente a esta fase e o facto de os 

níveis de ruído se fazerem sentir, eventualmente, apenas durante o dia.  

 

A quantificação precisa dos níveis sonoros produzidos por máquinas e equipamentos durante a fase de 

construção não se afigura fácil devido à diversidade de variáveis envolvidas. No Quadro seguinte 

apresentam-se alguns níveis de pressão sonora típicos de diversos equipamentos normalmente utilizados 

numa obra deste tipo. 

 

Quadro 6-6 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e equipamentos 

Nível de Ruído dB(A) a 15 m  

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Compactadores           

Carregadores           

Retro escavadora           

Tractores           

Niveladoras           

Asfaltadoras           

Movimentos de 

Terra 

Camiões           

Escav.-Carregad.           

Grua Móvel           
Transporte de 

Materiais 
Grua Torre           

Bombas           

Geradores           
Equipamentos 

Estacionários 
Compressores           

Martelos Demolid.           Maquinaria de 

Impactes Martelos Perfurad.           

Vibradores           
Outros 

Serras           

Fonte: El Roído en la Ciudad – Gestión y Control, Sociedad Española Acústica, 1991 

 

Face aos dados apresentados anteriormente e tendo em conta os dados da situação de referência, 

procedeu-se à caracterização em termos qualitativos, do impacte acústico na zona com interesse, provocado 

nesta fase. Assim, conclui-se que o impacte será negativo, significativo, de magnitude baixa, com duração 

temporária, reversível, certo, directo e local, uma vez que o emparcelamento será efectuado numa área com 

densidade populacional bastante reduzida. 
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6.7.1.2 Fontes de ruído móveis (veículos pesados) 

 

O transporte de materiais diversos em veículos pesados e movimentação de terras poderá afectar 

directamente as populações que estão situadas junto das estradas por onde a circulação destes veículos é 

efectuada. A ocupação sensível encontra-se essencialmente localizada junto ao limite da área em estudo. O 

impacte será negativo, significativo, de magnitude média, com duração temporária, reversível, certo, directo e 

Local. 

 

6.7.2 Fase de Exploração 
 

A avaliação da fase de exploração é feita com recurso à análise dos mapas de ruído da situação prevista, 

para os indicadores Lden e Ln. Os mapas de ruído correspondentes à fase de exploração são apresentados 

em Anexo II. 

 

A fase de exploração não introduz modificações significativas nos níveis de ruído esperados na zona 

envolvente. Os níveis de ruído previstos junto das habitações encontram-se abaixo dos limites definidos para 

zona sensível. Assim, na fase de exploração, o impacte será neutro, pouco significativo, de baixa magnitude, 

permanente, reversível, improvável, directo, pontual. 

 

6.8  ECOLOGIA 

 

A análise dos impactes ecológicos do presente projecto foi realizada através duma análise qualitativa, em 

que foram identificadas as principais acções geradoras de impactes, e duma análise quantitativa, tendo por 

base o valor conservacionista dos diversos habitats nas diversas fases do projecto, à escala local e regional. 

 

Na análise qualitativa a determinação do impacte foi efectuada utilizando o método DELPHI, para avaliar a 

natureza dos impactes - directos ou indirectos - e as alterações previsíveis na flora e na fauna, em função 

das fases de construção e de exploração. No que diz respeito à análise quantitativa, a determinação do valor 

dos impactes foi efectuada utilizando um algoritmo que tem como parâmetros o Índice de Valorização 

Ecológica, a magnitude dos impactes, a frequência dos impactes e a certeza dos mesmos, tanto na fase de 

construção como na fase de exploração.  

 

Os valores de magnitude (escala de 0 - 10 pontos), frequência (escala de 0 - 10 pontos) e certeza (escala de 

0 - 10 pontos) foram atribuídos de acordo com as acções previstas. O resultado obtido expressa o valor do 
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impacte nas fases de construção e exploração, e pode ser positivo ou negativo de acordo com a natureza 

das acções previstas. Em termos numéricos, os valores compreendidos entre 0 e +/- 100 correspondem a um 

impacte não significativo; os valores de 100 a +/- 1000 correspondem a um impacte muito pouco significativo; 

para valores de 1000 a +/- 10000 o impacte é pouco significativo; para valores de 10000 a +/- 100000 o 

impacte é significativo; finalmente, os valores de 100000 a +/- 1000000 correspondem a um impacte é muito 

significativo. 

6.8.1 Fases de Construção e Exploração 

Atendendo à metodologia de análise, e à forma como se expressam os resultados, a apresentação da 

avaliação de impactes neste descritor congrega, simultaneamente, as duas vertentes envolvidas – flora e 

fauna – e, também, as duas fases de implementação a considerar – fase de construção e exploração. No 

entanto, para clarificar a compreensão do que se expõe nesta secção do EIA, foram introduzidas no texto, ao 

longo da apresentação, as devidas referências em relação a estes aspectos. 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos impactes (quadros seguintes), permitiu efectuar o cruzamento do valor 

ecológico das comunidades florísticas e faunísticas com as diversas acções a desenvolver no projecto. 

Enquanto a matriz qualitativa permite listar as acções geradoras de impactes numa perspectiva específica 

para cada acção, a matriz quantitativa é um factor corrector para a previsão global dos impactes mais 

importantes. A título de exemplo, enquanto a análise qualitativa tornou a avaliação muito mais fina e 

localizada, a matriz quantitativa dá-nos uma informação do comportamento de cada habitat numa perspectiva 

local, regional e nacional, tendo em conta diversos grupos biológicos (ou o I.V.E.). 

 

Detalhando os resultados obtidos no que diz respeito à flora e vegetação, na fase de construção as acções 

de remoção do coberto vegetal associadas à construção de novos caminhos e novas valas correspondem a 

impactes negativos directos, pouco significativos, temporários mas quase irreversíveis. A remoção do coberto 

vegetal está ainda associada à movimentação de terras relacionadas com os acessos à obra e à instalação 

dos estaleiros. O melhoramento dos caminhos já existentes terá menor impacte. 

 

O aumento da acessibilidade e do pisoteio, previsto tanto para a fase de construção como de exploração, 

corresponde a impactes negativos directos, pouco significativos, uma vez que actualmente a flora e a 

vegetação já sofrem esse tipo de impacte. Este factor de impacte pode mesmo ser anulado na fase de 

construção, se os trabalhadores da obra utilizarem apenas os caminhos existentes ou a construir. 
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Quadro 6-7 –Matriz Qualitativa dos Impactes Ecológicos 
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Quadro 6-8 –Matriz Quantitativa de Impactes Ecológicos 
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A destruição do coberto vegetal irá afectar as comunidades faunísticas terrestres, durante a fase de construção, 

de modo negativo directo, pouco significativo, temporário e reversível devido à destruição dos habitats e de 

alguns dos corredores ecológicos instalados. Esta acção pode ainda levar a um ligeiro incremento do efeito de 

barreira causado pela fragmentação do habitat, mas que não deverá ter grande consequência na fragmentação 

das populações terrestres. 

 

Durante as fases de construção e exploração, a abertura de novas valas não irá afectar as comunidades 

faunísticas associadas aos cursos de água doce, visto as novas estruturas funcionarem na sua grande maioria 

como um prolongamento das ribeiras e não como um encaminhamento alternativo do curso de água actual. 

 

O aumento da perturbação/acessibilidade terá, na fase de construção, um impacte directo, negativo, pouco 

significativo, temporário e reversível, devido à redução de áreas de reprodução e alteração das áreas vitais de 

algumas espécies (e.g. alterações nas áreas de caça). 

 

Na fase de exploração, os impactes resultantes do aumento do risco de atropelamento, são directos, pouco 

significativos, temporários e reversíveis. 

 

Relativamente ao habitat agrícola - o habitat predominante na área estudada –, a matriz quantitativa prevê antes 

impactes pouco significativos para a fase de construção e muito pouco significativos para a fase de exploração; 

esta aferição/redução do nível dos impactes esperados, está directamente relacionada com o facto de se tratar 

de um habitat completamente intervencionado e sem vegetação natural. Por seu lado, as comunidades 

faunísticas existentes neste tipo de habitats encontram-se adaptadas à perturbação e intervenção humanas, pelo 

que não deverão ser grandemente afectadas pelo desenrolar das acções deste projecto. 

 

O reduzido valor ecológico das valas e o tipo de acções previstas para a fase de construção e de exploração, 

explicam que os impacte global derivado do projecto seja insignificativo relativamente a esse habitat. 

 

As linhas de água exercem uma importante função como corredores ecológicos, para além de fornecem locais 

de reprodução e refúgio para diversas espécies faunísticas. 

 

 



 
EUROTEAM 

Projectos e Consultoria Internacional Lda. 
 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira                                           295 

 

6.9  SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

 

O impacte positivo global mais significativo, resultante da concretização deste projecto, sobre este descritor é o 

incremento do grau de protecção dos solos contra a erosão provocada pelas águas em períodos de ponta e 

contra a deposição de materiais inertes sobre os terrenos agrícolas, garantindo a preservação da sua 

capacidade produtiva. 

 

A natureza de tal efeito e a imprevisibilidade dos fenómenos envolvidos tornam difícil uma estimativa quantitativa 

deste impacte. No entanto, através da comparação dos níveis de valorização pecuniária atribuídos a três classes 

de terrenos da zona – duas destas classes correspondem a solos muito produtivos e a restante corresponde a 

solos que sofreram assoreamento –, é possível avaliar em termos económicos o impacte deste projecto sobre a 

preservação da produtividade dos solos e, consequentemente, sobre o seu valor. 

 

No âmbito da tarefa de classificação e avaliação de terrenos, desenvolvida durante a elaboração do presente 

Projecto, a Comissão de Trabalho classificou e avaliou os terrenos sujeitos a remodelação predial, tendo as  três 

classes de terrenos referidas sido valorizadas conforme se apresenta no Quadro seguinte. 

 

Quadro 6-9 –Descrição de três classes de terrenos existentes no perímetro, de acordo com a classificação e 

avaliação de terrenos efectuada no âmbito do Projecto de Ordenamento Fundiário. 

Tipo de solo Características Valor (€/ha) 

Classe A Terrenos muito produtivos, profundos, bem estruturados e frescos 14.964 

Classe B 
Terrenos semelhantes aos anteriores mas menos produtivos devido a serem 

menos bem estruturados e menos frescos 
13.468 

Classe D 
Terrenos com menor capacidade produtiva, textura mais ligeira, mais arenosos, 

com baixa capacidade de retenção para a água 
5.986 

 

Actualmente os solos das classes A e B ocupam cerca de 41% da área estudada e os solos de classe D ocupam 

cerca de 11% da mesma área. Portanto, o impacte positivo do projecto consiste na implementação de um 

conjunto de medidas que impedem o aumento do peso relativo dos solos da classe D (e de outras classes de 

terreno ainda mais depreciadas) através da preservação dos solos das classes mais valorizadas. 

6.9.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção da rede de infra-estruturas (incluindo a rede de caminhos agrícolas e a rede de 

drenagem e enxugo) haverá alguma alteração da qualidade dos solos, dependente fundamentalmente das 

operações de movimento de terras.  
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A construção de acessos à frente de trabalho ou para movimentação de terras resultantes dos desmontes 

mecânicos poderão gerar impactes negativos embora pouco significativos, temporários, reversíveis, prováveis, 

directos e pontuais. Tal operação pode provocar a contaminação dos solos devida à produção e deposição de 

poeiras, a alteração das características mecânicas e permeabilidade dos solos nos corredores de acesso devido 

à compactação produzida pelos equipamentos pesados e, em consequência da circulação de maquinaria, a 

poluição causada pela deposição de partículas originadas por eventual derrame de combustível e/ou 

lubrificantes, e libertadas por abrasão, especialmente dos pneus e travões, que poderia conduzir a contaminação 

e degradação da qualidade dos solos de cobertura superficial nas faixas de bordadura dos acessos. 

 

Os volumes de escavação esperados são reduzidos, pois trata-se de uma zona praticamente plana, para alem 

de que as escavações irão corresponder essencialmente à necessidade de abertura de valas. As terras 

provenientes destas escavações, serão utilizadas para melhoria de acessos ou mesmo para melhoria de valas 

existentes e para aterros necessários relacionados com o presente Projecto. Considerando que as escavações 

irão alterar as características do solo, podendo mesmo pontualmente provocar a sua compactação, este impacte 

revela-se negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, temporário (mas cujos efeitos serão permanente), 

irreversível, certo e directo. 

 

Quanto à reparação e revitalização da maracha bem como a instalação da estação de bombagem, estas infra-

estruturas poderão ter alguns impactes nesta fase para que haja um extremo benefício na fase de exploração. 

Os impactes a ocorrer nesta fase referem-se a escavações (cujos impactes foram já analisados anteriormente) 

para a instalação da estação de bombagem, e compactação e possíveis alterações das características 

pedológicas dos solos para efectuar as acções de reparação e revitalização da maracha. Dada a necessidade de 

recorrer a maquinaria de maiores dimensões poderá ainda haver a possibilidade de contaminações associadas 

ao funcionamento dos equipamentos, pelo que o impacte daqui decorrente também deve ser quantificado. 

 

Assim, no que se refere à compactação dos solos e possíveis alterações das características pedológicas dos 

solos, os impactes daqui decorrentes são negativos, pouco significativos dado o carácter pontual dos mesmos, 

de baixa magnitude, temporários e reversíveis (assumindo a adoptação de medidas de descompactação e 

arejamento), provável e directo. 

 

Quanto à possível contaminação decorrente dos equipamentos afectos às obras de reparação e revitalização da 

maracha, em caso de ocorrência o seu impacte será negativo, significativo a muito significativo (considerando a 

proximidade do rio e em função das quantidades envolvidas e do tempo de resposta associado), de média 

magnitude, temporário e reversível (cujos efeitos poderão ser permanentes e irreversíveis pontualmente 

dependendo do tipo de contaminação, quantidades envolvidas e área abrangida), provável, indirecto e 

pontual/local. 

 

Ao nível da reorganização predial, e de acordo com as actividades previstas associadas não se prevêem 

impactes ao nível dos solos. 
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No que se refere aos melhoramentos fundiários, merece especial destaque a remodelação da rede de furos, 

dado que existirão furos a serem selados e outros a serem executados. Em ambos os casos haverá necessidade 

de movimentação de maquinaria pesada, tanto para a selagem como para a execução. Daqui irá surgir a 

compactação dos solos dado que a movimentação não será efectuada pelos caminhos existentes, uma vez que 

muitos furos se encontram no meio das parcelas e não junto aos acessos às mesmas. Assim, haverá uma 

afectação dos solos deste o acesso principal até ao furo. Considerando que não haverá danos nas culturas 

existentes, considera-se que o impacte daqui resultante é negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, 

temporário e reversível (assumindo o restabelecimento da situação anterior no que respeita aos solos, seja por 

descompactação dos mesmo ou por arejamento), provável, indirecto e pontual. 

 

Existe ainda um outro aspecto a considerar, que é a questão do Uso dos Solos. Em qualquer uma das acções de 

projecto a ser desenvolvida, haverá a necessidade de ocupar temporariamente determinadas faixas de terreno, 

actualmente ocupadas por culturas agrícolas, ao longo das redes de infra-estruturas a implantar e dos 

melhoramentos fundiários a efectuar, para garantir a circulação da maquinaria empregue nas obras e, também, 

para permitir criar acessos alternativos aos terrenos agrícolas, caso se venha a revelar necessário. Esta situação 

implica a ocorrência de impactes negativos, pouco significativos e reversíveis (mas que poderão ter outro tipo de 

classificação em função da altura do ano em que ocorrer esta afectação, especialmente se ocorrer perto das 

colheitas onde os danos serão maiores), temporários, certos, directos e pontuais (apenas ao longo de reduzidas 

faixas de terreno).  

 

6.9.2 Fase de Exploração 

Os impactes esperados na fase de exploração, serão largamente positivos face à situação actual dado que o 

presente projecto visa melhorar as condições de desenvolvimento da actividade agrícola presente, que é 

frequentemente afectada pelos efeitos das cheias. 

 

Ao ser efectuada uma adequada rede de enxugo e drenagem, associada à existência de uma estação de 

bombagem que irá funcionar quando forem atingidos os níveis estipulados para não haver encharcamento dos 

solos, por si só estes projectos possuem impactes positivos na área de intervenção, com todos os efeitos 

positivos daí inerentes, especialmente ao nível sócio-económico, posteriormente analisado. A diminuição dos 

constantes efeitos provocados pelas cheias ao nível do solo, para alem de positivo, é um impacte significativo, 

permanente (podendo existir situações pontuais de afectação em caso de situações climatéricas extremas), 

reversível, certo, indirecto e pontual/local. 

 

Também a reparação e revitalização da maracha irá contribuir para a diminuição dos efeitos de cheia, dado que 

haverá um reforço da maracha impedindo assim que haja o arrastamento de areias e outros materiais grosseiros 

para os terrenos agrícolas com todas as implicações sócio-económicas que daí advêem. Assim, considera-se 

que, ao nível do solo, este projecto terá impactes positivos, significativos, de média magnitude, permanentes 
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(podendo existir situações pontuais de afectação em caso de situações climatéricas extremas), reversíveis, 

certos, indirectos e pontuais/locais. 

 

No que se refere à ocupação do solo, esta irá manter-se ao nível agrícola mas sofrerá alterações no que respeita 

às espécies existentes ao longo da maracha do Tejo. Assim, tendo em vista a estabilidade dos terrenos e uma 

forma de protecção contra as cheias, associado ao facto de eliminar espécies invasoras, considera-se que a 

substituição das espécies na zona da maracha constitui um impacte positivo, significativo, de baixa magnitude, 

permanente, reversível, certo, indirecto e pontual. 

 

6.10  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

6.10.1 Fase de Construção 

De acordo com a situação de referencia apresentada, e segundo os Instrumentos de Gestão Territorial, apesar 

de existir uma compatibilidade no que se refere a estratégias e a usos do solo, ao nível de Ordenamento haverá 

interferências ao nível da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. Interferências essas que 

são pontuais e que dizem respeito apenas aos locais especificamente intervencionados, sendo assim 

consideradas pequenas áreas de afectação. Mesmo com a instrução de Processos de Ocupação Não Agrícola 

de Solos em Áreas de RAN ou o pedido de Interesse Municipal sobre a REN (essencialmente novos caminhos e 

valas), os impactes daqui decorrentes serão negativos, significativos (dado que em alguns casos serão retiradas 

áreas de RAN/REN e serão “devolvidas” outras), de média magnitude, certos, directos e pontuais. Estas 

afectações poderão ser temporárias ou reversíveis no que se refere à ocupação provisória do espaço físico por 

equipamentos, mas serão permanentes e irreversíveis quando se fala de novos caminhos ou novos furos.  

6.10.2 Fase de Exploração 

Deverá nesta fase ser considerado que apesar de terem surgidos áreas de RAN e REN que foram ocupadas por 

infra-estruturas, houve outras que foram reformuladas e devolvidas ao uso agrícola. Considera-se isto uma 

compensação, pelo que a afectação ao nível territorial será negativa mas pouco significativa, de media 

magnitude, permanente, reversível, provável, directa e pontual. 

 

6.11  SÓCIO-ECONOMIA 

 

A análise dos impactes sócio-económicos do projecto foi efectuada através de uma apreciação qualitativa, 

decorrente do reconhecimento local, e de uma avaliação quantitativa que reflecte os efeitos do projecto, na fase 

de exploração, por comparação de resultados com a situação de referência. 
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Antes de avançar nesta análise, justifica-se introduzir neste descritor uma breve referência à receptividade geral 

em relação à realização do presente projecto, em particular junto do extracto da população mais directamente 

envolvido no empreendimento, ou seja, dos proprietário e agricultores-rendeiros. 

 

Os projectos de emparcelamento rural são, do conjunto dos projectos de desenvolvimento agrícola, dos que 

exigem maior participação activa dos beneficiários, dependendo inteiramente destes a manifestação da sua 

aprovação como condição essencial para a concretização do empreendimento, conforme já foi abordado 

anteriormente. No caso concreto do Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e 

Carregueira, a receptividade e adesão dos beneficiários à realização do projecto está patente nos elevados 

índices de participação dos referidos beneficiários envolvidos ao longo de todo o projecto, nomeadamente nos 

diferentes períodos de exposição pública, com particular destaque para o período de consulta e apreciação 

pública do plano geral de intervenções do projecto, que inclui a apresentação da proposta ao nível da nova 

estrutura predial. É de realçar que a grande maioria dos interessados abrangidos pela área sujeita a 

remodelação predial pôde apreciar as propostas apresentadas, manifestou a sua opinião acerca delas e, no 

final, um expressivo conjunto de beneficiários (mais de 90 %) aprovou a nova definição da estrutura predial, e 

demais melhoramentos previstos. 

 

Este aspecto indicia, desde logo, o significativo impacte positivo do projecto em termos sócio-económicos. 

 

Além disso, em contraponto, refira-se um impacte negativo permanente, embora pouco significativo, do projecto 

correspondente à aplicação do coeficiente de implantação de melhoramentos (CIM), também designado por 

coeficiente de redução, já referido anteriormente. Trata-se de um impacte de incidência parcelar, que afecta 

proporcionalmente o valor fundiário de todos os proprietários, em particular o valor em terrenos que cada um 

detém, mas que tem como efeito mitigante a possibilidade de realizar melhoramentos fundiários de que todos 

irão usufruir e beneficiar. No presente projecto, a aplicação deste coeficiente representou a redução em cerca de 

3 % do total da pontuação correspondente aos terrenos que cada proprietário possui. 

6.11.1 Fase de Construção 

Durante esta fase, a realização das obras pode introduzir factores de perturbação nos padrões de vida habituais 

das populações locais, devido a uma intensificação da circulação de pessoas e máquinas que, de certa forma, 

afecta a zona abrangida pelo perímetro de emparcelamento e áreas envolventes. 

 

Para além das dificuldades que possam surgir para a actividade agrícola local devido aos trabalhos de 

construção, tanto mais se pensarmos que os períodos de ponta das obras coincidem, em grande medida, com 

as épocas de maior intensidade e exigência ao nível das práticas agrícolas, a deslocação e a movimentação da 

maquinaria inerentes a esta fase irá provocar certamente um certo grau de distúrbio no bem-estar das 

populações que advém do eventual incremento dos níveis de ruído, emissão de poeiras para a atmosfera, 

intensificação do tráfego de viaturas, etc.. 
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Destes aspectos apresentados, decorrem impactes negativos, significativos, de média magnitude, temporários, 

reversíveis, prováveis, directos e pontuais. 

 

Por outro lado, a necessidade de ocupar determinadas faixas de terreno onde deverão circular e operar as 

máquinas e viaturas a empregar na obra irá induzir temporariamente uma redução da área agrícola utilizada em 

diversas explorações agrícolas, à qual se poderá eventualmente acrescentar algumas parcelas residuais de área 

muito reduzida e/ou parcelas encravadas que não se justifique cultivar temporariamente, durante o período de 

realização destes trabalhos. Contudo, estes prejuízos impostos pela necessidade de realização das obras estão 

devidamente salvaguardados no quadro legal do emparcelamento rural, sendo possível atenuar ou dissipar o 

seu efeito mediante compensações pecuniárias a todos aqueles que forem afectados durante a fase de 

construção. 

 

Em todo o caso, os impactes associados a este facto são negativos, significativos, de baixa magnitude, 

temporários, reversíveis, certos, indirectos e pontuais. 

 

Como contrapartida a estes efeitos negativos, a fase de construção do projecto introduz uma dinâmica positiva 

com impactes sócio-económicos a considerar. 

 

Um primeiro benefício advém do possível aumento das ofertas de emprego no mercado de trabalho da região, 

possibilitando a utilização de uma parte da mão-de obra local disponível nas actividades de construção. Este 

benefício estende-se às empresas do ramo da construção civil e obras públicas sediadas na região que vêem 

assim ampliadas as suas possibilidades de negócio, com evidentes vantagens sócio-económicas para os 

empresários locais e seus trabalhadores, admitindo-se também extensíveis a outros sectores da população que 

venham a ser envolvidos directa ou indirectamente no empreendimento. É portanto um impacte positivo, 

significativo, de baixa magnitude, temporário, reversível, certo, indirecto e pontual/local. 

 

Um outro impacte sócio-económico positivo encontra-se relacionado com a dinamização do comércio local que 

normalmente se encontra associado a uma maior movimentação de trabalhadores resultante destas actividades 

de construção. Prevê-se que alguns sectores da actividade económica local, instalados nas zonas limítrofes à 

área de intervenção, tais como a restauração, o pequeno comércio e alguns serviços, venham a sentir uma 

maior dinamização, pelo menos durante o período em que decorrerem as obras. Tudo isto se reflecte em 

recursos financeiros que acabem por ficar na região, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida 

das populações locais. Assim, os impactes daqui decorrentes são positivos, significativos, baixa magnitude, 

temporário, reversível, certo, indirecto e pontual/local. 
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6.11.2 Fase de Exploração 

Antes de entrar propriamente na análise quantitativa dos impactes do projecto na fase de exploração, importa 

ainda focar alguns aspectos qualitativos que a implementação do projecto poderá implicar, em termos sócio-

económicos. 

 

Alguns dos impactes positivos mais directamente relacionados com esta implementação prendem-se com a 

melhoria geral das condições estruturais e infra-estruturais em que se irá realizar a actividade agrícola na área 

estudada, cuja consequência mais evidente será o aumento dos níveis de rendimento dos agricultores, tal como 

se verá mais adiante. Consequentemente surgirá daqui um impacte positivo, significativo, de média magnitude, 

permanente, reversível, certo, indirecto e pontual/local/regional. 

 

Não menos importantes serão os reflexos positivos desta mudança na minimização dos impactes ambientais que 

se encontram habitualmente ligados a esta actividade. A melhoria das condições de circulação do tráfego 

agrícola, a realização das práticas culturais de forma mais eficiente, a possibilidade de adoptar tecnologias de 

produção mais modernas e eficazes, com uma utilização mais racional dos factores de produção (em particular, 

os fertilizantes e pesticidas), entre outras alterações do processo produtivo que irão ser proporcionadas pelas 

melhorias a implementar com a concretização do projecto, serão tudo mudanças proporcionadas por este 

empreendimento que, tendo reflexos positivos a nível sócio-económico, também serão favoráveis para diminuir 

efeitos da agricultura sobre o meio ambiente. Surge assim um impacte positivo, significativo, de média 

magnitude, permanente, reversível, certo, indirecto e pontual/local/regional. 

 

 

 

 

 

Prevê-se ainda que o projecto traga consigo uma série de consequências positivas relacionadas com a 

envolvente sócio-económica da região, das quais se podem destacar: 

 

− a melhoria das condições de produção e o incremento dos níveis de rendimento agrícola, proporcionará 

um aumento da capacidade competitiva dos empresários agrícolas que irão beneficiar com o projecto, 

conferindo-lhes, por isso, uma maior agressividade comercial e uma melhor capacidade de intervenção 

nos mercados, com evidentes vantagens para a sustentabilidade da sua actividade. Estes factores farão 

aumentar a capacidade de atracção desta actividade em relação à camadas mais jovens da população 

activa, com a dupla consequência de melhorar a estrutura etária dos activos ligados à agricultura 

(rejuvenescimento), muitas vezes conseguida a partir da sucessão entre pais e filhos na gestão das 

empresas agrícolas, e, simultaneamente, contrariar a actual tendência generalizada de desertificação 

humana dos meios rurais através da fixação de activos na própria região; 
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− além disso, o projecto contribuirá também para a melhoria do equilíbrio social entre o meio rural onde se 

insere e as áreas urbanas a nível local, regional, ou mesmo nacional, através da aproximação dos níveis 

de rendimento auferidos pelos indivíduos que se dedicam à agricultura na área de influência do 

empreendimento em relação a outros que se dedicam aos restantes sectores de actividade, 

tradicionalmente com níveis de rendimento mais elevados; 

− o projecto poderá vir a ter um efeito sinérgico com a sua concretização, no sentido de poder criar uma 

envolvente de oportunidades para o lançamento de iniciativas a jusante, de carácter sócio-recreativo e 

lúdico, despertando o interesse para o aproveitamento de recursos e valores locais até então ocultos 

e/ou desprezados. Refira-se, a título de exemplo, a reabilitação de património edificado tradicional, 

aproveitamento de espaços para recreio e lazer, instalação de determinados equipamentos sociais e 

acesso a áreas naturais, etc.). 

 

Em termos globais, os aspectos apresentados anteriormente possui impactes positivos, significativos a muito 

significativos ao nível local, de média magnitude, permanentes, reversíveis, prováveis e indirectos. 

 

Considerando agora cada uma das acções de projecto que na fase de exploração já estarão em pleno 

funcionamento, é necessário proceder a uma análise de impactes específica em termos sócio-económicos que 

seguidamente se apresenta.  

 

A reorganização predial, ao concentrar a área dos terrenos de cada proprietário no menor número possível de 

prédios, contribui grandemente para o aumento da rendibilidade das explorações. As vantagens desta 

concentração de área são potenciadas pela melhoria da geometria dos prédios e pela incorporação dos terrenos 

da Reserva de Terras. A passagem de formas irregulares, predominantemente rectângulos estreitos e 

compridos, para formas rectangulares mais próximas da relação 2/1 permite melhorar vários aspectos do 

trabalho agrícola. Há um aumento da área cultivável, os tempos de execução das tarefas são menores e permite 

a mecanização de grande parte das tarefas. Os impactes daqui resultantes são positivos, significativos, de média 

magnitude, permanentes, reversíveis, certos, directos e pontuais. 

 

Para além do emparcelamento da propriedade, realça-se também o emparcelamento da exploração. Nesta zona 

o arrendamento tem alguma importância, existindo agricultores (alguns com terras próprias e outros não) que 

arrendam regularmente áreas consideráveis. O concentração da área arrendada por um mesmo rendeiro, com o 

aval dos respectivos proprietários, contribuirá no futuro para a dinamização do mercado fundiário. A médio/longo 

prazo este facto resultará na gradual transferência da propriedade e exploração da terra de proprietários mais 

idosos e/ou menos vocacionados para a actividade agrícola para outros agricultores mais jovens e tecnicamente 

mais habilitados e empreendedores. Também neste caso os impactes daqui decorrentes são positivos, 

significativos, de média magnitude, permanentes, reversíveis, certos, indirectos e pontuais. 

 

A forma como decorreu a constituição da Reserva de Terras é uma prova disso mesmo. A DGADR adquiriu 

cerca de 70 ha de terreno, que na sua maioria pertenciam a proprietários já idosos e/ou proprietários que não 
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exerciam a actividade agrícola. Na fase de identificação de candidatos à aquisição destes terrenos, as intenções 

de compra excederam a oferta e muitas delas partiram de agricultores jovens, com direito a usufruir das 

vantagens de jovem agricultor. 

 

Também a implementação de uma rede de infra-estruturas adequada às características da zona permitirá aos 

agricultores tirar maior partido das potencialidades agrícolas desta região. A rede de caminhos agrícolas, 

adaptada às exigências de circulação dos veículos agrícolas modernos, tornará o acesso às explorações mais 

fácil e rápido, complementado com o adequado adensamento que permitirá reduzir as distâncias de deslocação. 

A revitalização/reparação da maracha e o melhoramento do sistema de enxugo e drenagem atenuarão os 

prejuízos causados pelas cheias habituais, permitindo alargar o período de sazão dos terrenos agrícolas e 

diminuindo as perdas de produtividade devido ao encharcamento prolongado dos terrenos. 

 

Ao nível dos projectos das infra-estruturas, prevê-se que os impactes decorrentes da sua exploração/usufruto 

após a fase de construção são positivos, muito significativos, de média magnitude, permanentes, reversíveis, 

certos, directos e pontuais/locais. 

 

Ao nível das melhorias fundiárias, traduzidas nas remodelações das redes de furos de água de rega e respectiva 

rede eléctrica associada, os benefícios económicos serão elevados dado que haverá lugar a optimização dos 

recursos existentes (em especial águas subterrâneas) com o forçoso ajustamento monetário associado. As 

melhorias fundiárias estão relacionadas directamente com a reorganização predial e o traçado de novos lotes, 

pelo que com a redefinição das parcelas haverá lugar à redefinição dos furos existente e seu ajuste face à 

parcela. São assim optimizados recursos naturais e económicos. Os impactes daqui resultantes são positivos, 

significativos, de média magnitude, permanentes, reversíveis, certos, directos e pontuais/locais/regionais. 

 

Os impactes identificados anteriormente podem ser traduzidos em termos económicos através de alguns 

indicadores, conforme apresentado no quadro seguinte, onde é possível comparar os resultados obtidos na 

situação de referência e na situação após projecto. 

 

Quadro 6-10 –Indicadores da performance da actividade agrícola das explorações. 

Cenários Indicador 
Custo total 

(€) 
Tempo total 

(h) 

Resultado 
líquido total 

(€) 

Mão-de-obra 
familiar 
(UHT) 

Rendimento do 
empresário e 
da família (€) 

Situação de 

referência 

Total 

p/ha 

p/UHT 

p/UHT farm. 

P/exploração 

343811.41 

793.09 

10010.87 

 

6614.06 

45071 

104 

 

 

867 

381690.13 

882.87 

11113.22 

 

7342.31 

25.58 

0.06 

 

 

0.49 

488851.87 

1127.28 

 

19113.94 

9402.34 

Situação após 

projecto 

Total 

p/ha 

p/UHT 

p/UHT farm. 

315185.40 

748.20 

11996.09 

 

26636 

63 

 

 

701903.41 

1661.00 

26710.63 

 

21.28 

0.05 

 

 

791048.57 

1870.49 

 

37180.40 
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P/exploração 6060.39 912 13497.47 0.41 15213.34 

 

O Quadro seguinte, por seu lado, sintetiza as variações esperadas naqueles indicadores com a implementação 

do projecto, onde o tempo total despendido na exploração agrícola deverá aumentar, bem como a força de 

trabalho empregue. 

 

Quadro 6-11 –Variação verificada nos indicadores entre a situação actual e os cenários elaborados. 

Custo total Tempo total Res. liq total MO fam. Rend. emp. fam. 

0.92 0.59 1.84 0.83 1.62 

 

Em termos de resultados económicos, é esperado um aumento de 84% no rendimento líquido total da 

exploração. Relativamente ao REF (Rendimento do Empresário e da Família), esse aumento deverá ser de 62%, 

equivalendo a um incremento de 743.21 €/ha. 

 

Estes impactes positivos, que numa primeira fase atingirão principalmente os produtores agrícolas e respectivas 

famílias das duas freguesias abrangidas, terão certamente reflexos ao nível da região. Conforme já se afirmou, o 

aumento do rendimento neste sector será um factor de atracção para a população activa mais jovem, que muitas 

vezes se debate com o problema do desemprego, com o consequente impacte positivo nas empresas a 

montante (empresas que comercializam máquinas agrícolas, factores de produção, equipamentos de rega, etc.) 

e a jusante (indústrias de armazenamento e transformação, circuitos de distribuição e comercialização, etc.) da 

actividade agrícola. 

 

6.12  PAISAGEM 

 

Em termos paisagísticos, à implantação de um projecto agrícola que tem por base o emparcelamento rural 

encontram-se associados uma série de impactes visuais decorrentes de alterações introduzidas na paisagem, 

em virtude de uma reorganização do espaço, acompanhada de uma alteração espacial, de configuração e, em 

certos casos, de escala dos elementos visuais presentes, resultando, basicamente, num incremento do grau da 

homogeneidade dos seus componentes e da antropização do meio rural.  

 

A avaliação dos potenciais impactes originados pela implantação do empreendimento, foi efectuada com base 

nas características do projecto em questão, na caracterização do presente aspecto ambiental em paralelo com 

visitas de reconhecimento local, em material fotográfico e em estudos, já efectuados para estudos similares, que 

abordam este tema. 

 

Por outro lado atendendo a que a percepção visual do espaço se prende, principalmente, com a posição do 

observador no terreno e com o alcance visual, resultantes de um conjunto de factores naturais e sócio-culturais, 
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com vista a avaliar a magnitude do impacte visual decorrente do emparcelamento, recorreu-se ainda a 

determinados parâmetros de análise, designadamente: 

− alterações na morfologia do terreno; 

− alterações no uso do solo; 

− amplitude visual da bacia; 

− vulnerabilidade da paisagem. 

 

Tal como se descreveu na caracterização da situação de referência, em linhas gerais, a área estudada é 

marcada por uma paisagem agrícola pouco diversificada, com elevada uniformização de padrões e de texturas e 

um elevado grau de homogeneidade de componentes visuais. Estas características gerais atribuem à paisagem 

uma baixa a média qualidade visual e uma média capacidade de absorção visual. O grau de vulnerabilidade da 

paisagem à introdução de novos elementos e à reorganização do espaço é assim reduzida, desde que não se 

preveja a introdução de alterações de grande dimensão, como é o caso do presente Projecto. 

 

Assinalam-se seguidamente quais os principais impactes expectáveis durante as fases de construção e 

exploração do projecto, indicando-se igualmente a sua magnitude, reversibilidade e duração. 

 

6.12.1 Fase de Construção 

De um modo geral, à fase de construção encontram-se associados uma série de impactes negativos, embora a 

maioria de carácter temporário, cuja magnitude de ocorrência, quer temporal como espacialmente, depende da 

intensidade da acção, ou seja, do grau de desorganização do espaço para a implementação do projecto. É nesta 

fase que serão, também implementadas grande parte das acções de carácter definitivo, transmissíveis à fase de 

exploração, e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à paisagem. 

 

As principais transformações esperadas nesta fase estarão associadas aos melhoramentos rurais introduzidos 

com a dotação do espaço das infra-estruturas previstas no projecto, nomeadamente a construção ou melhoria da 

rede de caminhos agrícolas que irá garantir o acesso às parcelas, a construção ou melhoria da rede de enxugo e 

drenagem, a instalação da estação de bombagem, as obras de reforço da maracha e o reordenamento do 

espaço rural. 

 

Estas transformações poderão interferir nas percepções humano-sensoriais, resultantes de uma desorganização 

espacial e funcional da área do perímetro de emparcelamento e, ainda, nos espaços indirectamente 

relacionados com a implementação da obra (como, por exemplo, os estaleiros), cujos impactes se farão sentir 

não só no local directamente afectado, bem como na área envolvente. 
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Assim, durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de um conjunto de impactes negativos na paisagem, 

que aliás estão normalmente aliados à maioria das obras civis, os quais se passam a descrever: 

 

− acções vulgares em locais de obra, nomeadamente a circulação de maquinaria pesada e materiais 

de construção, que provocam sensações de inquietude nas populações locais pelo incómodo 

causado nas circulações locais e com o eventual aumento do ruído, lamas, poeiras, etc.; 

− diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento da concentração 

de poeiras em suspensão no ar, com consequente deposição nas folhas de cultura e espaço 

envolvente; 

− modificações na morfologia do terreno devido a movimentações de terra, os quais provocam a 

interrupção nas linhas e formas naturais do espaço afectado, em particular com a instalação da 

estação de bombagem, das valas de drenagem e dos caminhos, induzindo ao aparecimento de 

zonas de descontinuidade visual e funcional; 

− transformação das características visuais da bacia, embora sem alterações na matriz da paisagem, 

decorrentes de alterações na utilização e função do espaço, devido à reorganização predial. 

 

Tendo por base a percepção do observador e de acordo com as características resilientes da paisagem 

(qualidade visual, capacidade de absorção visual, vulnerabilidade) e tendo por base as acções referidas 

anteriormente, verifica-se que ao nível da paisagem os impactes de uma forma geral são negativos, pouco 

significativos, temporários, reversíveis, certos, directos e pontuais/locais.  

 

Em termos gerais, os impactes na paisagem decorrentes da implantação do empreendimento terão uma 

incidência generalizada por toda a área estudada, sendo principalmente devidos à melhoria de caminhos rurais, 

das valas de drenagem e da instalação da estação de bombagem, dado que as restantes intervenções inerentes 

ao emparcelamento não afectarão a essência rural e o cariz geral da bacia visual. 

 

Um dos factores que contribui para o nível de percepção das intervenções esperadas na área em análise é a 

forma alongada da bacia que permite amplos planos visuais a partir das encostas sobre a várzea a nascente, 

sendo por vezes mais difícil de ocultar as modificações decorrentes do presente ordenamento agrário na 

estrutura da paisagem. 

 

Deste modo, atendendo às características de cada infra-estrutura/acção a implementar e às repercussões que a 

sua concretização possa infligir sobre o meio, apresenta-se uma análise específica em termos de impacte visual, 

de acordo com as alterações previstas. 

 

A reestruturação da rede de caminhos consistirá na beneficiação da rede viária rural e agrícola actual, mediante 

alargamentos, rectificações de traçado, melhoramentos no pavimento e, ainda, pontualmente a construção de 

novos troços para melhorar o acesso às parcelas agrícolas. Contudo, embora se trate, sobretudo, de uma 
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beneficiação, aproveitando a rede de caminhos existente, são expectáveis alguns impactes negativos em virtude 

das movimentações de terras que será necessário efectuar para execução desses trabalhos, gerando alguma 

entropia visual nos locais em que são realizados. Impactes estes que para alem de negativos são também pouco 

significativos, de baixa magnitude, temporários, reversíveis, certos, directos e pontuais/locais. 

 

Quanto à rede de enxugo e drenagem a ser implementada, esta consiste na recuperação da já existente, através 

da sua limpeza, reperfilamento e rectificação de traçado nalguns pontos, e também na construção de novas 

valas. São executadas acções como a construção de quedas e enrocamento nas valas (pontualmente 

localizadas), a construção de estruturas de entrega nas valas que desaguam no rio Tejo e a instalação de uma 

estação bombagem. Esta densificação da rede e introdução de elementos inertes irá ter repercussões 

paisagísticas negativas, quer em termos visuais, pelo aumento do reticulado de corredores lineares que 

segmentam a paisagem, que serão facilmente visualizados pela sua geometria e características do revestimento, 

como funcionais, por estabelecerem barreiras físicas de difícil transposição na várzea. Consequentemente, 

decorrem daqui impactes negativos, significativos, de baixa magnitude, permanentes, reversíveis, directos e 

pontuais. 

 

No que diz respeito à reorganização predial, o resultado primordial será o aumento da dimensão das parcelas e, 

em simultâneo, a correcção da irregularidade das formas das parcelas, tornando-as mais funcionais e reduzindo, 

deste modo, os inconvenientes provocados pela excessiva fragmentação e dispersão da propriedade rústica. A 

reorganização das parcelas agrícolas para a definição de uma nova estrutura predial obriga a que, em certas 

zonas, seja necessário proceder-se à regularização de terrenos dentro dos novos lotes. Como a pendente dos 

terrenos se encontra actualmente ajustada à estrutura fundiária actual, o estabelecimento de novas extremas vai 

implicar trabalhos de regularização dos terrenos pontuais. Assim sendo, os impactes daqui decorrentes são 

negativos, significativos, de baixa magnitude, reversíveis, certos, indirectos e pontuais. 

 

Embora mediante as acções de emparcelamento, a bacia de intervenção, que apresenta uma fragmentação 

representativa, continue a evidenciar um mosaico compartimentado composto por diferentes sistemas culturais, 

estas irão atribuir uma maior uniformização e uma geometria mais regular e personalizada à paisagem. Por outro 

lado, a redução das zonas de interface das culturas, irá afectar a diversidade/complexidade das estruturas 

visuais que compõem a paisagem, aumentando os padrões de homogeneidade. Desta situação decorrem 

impactes negativos dado que as unidades de paisagem deixam de ser diversificadas e passam a ser 

homogéneas, o que contribuem para um aumento da vulnerabilidade da paisagem e para uma menor 

capacidade de absorção visual. Para além de negativos, os impactes são significativos (dada a área envolvida), 

de baixa magnitude, permanentes, reversíveis, prováveis, indirectos e pontuais/locais. 

 

O carácter dominante do uso agrícola nesta zona e a reduzida presença do elemento arbóreo e arbustivo, leva, 

no entanto, a que, durante a construção e/ou melhoramento das redes de caminhos e valas, não se interfira 

significativamente com manchas florestais existentes, pelo que aqui não foram considerados impactes. 
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No que se refere aos impactes visuais resultantes das operações de reparação e revitalização da maracha, em 

particular no que respeita à reparação dos rombos, estes consideram-se como negativos se considerarmos que 

se vão introduzir gabiões e enrocamento nalguns locais, porém pouco significativos dado o seu carácter 

localizado, de baixa magnitude, permanentes, reversíveis, directos e pontuais. 

 

Em contrapartida, o facto de se prever a replantação por estacaria de espécies da flora local em zonas até aqui 

danificadas e degradadas constitui uma acção de valorização significativa da paisagem, o que se traduz num 

impacte positivo, de média magnitude, permanente, reversível, certo, directo e local. 

 

6.12.2 Fase de Exploração 

Nesta fase, os impactes visuais relacionam-se com a maior uniformização e geometrização mais rígida e regular 

da paisagem, imputada à diminuição do grau de fragmentação e dispersão da propriedade rústica e das 

explorações agrícolas, e ao aparecimento de novos elementos visuais de difícil ocultação, mesmo após acções 

de integração paisagística. Desta situação decorrem impactes negativos dado que as unidades de paisagem 

deixam de ser diversificadas e passam a ser homogéneas, o que contribuem para um aumento da 

vulnerabilidade da paisagem e para uma menor capacidade de absorção visual. Para além de negativos, os 

impactes são significativos (dada a área envolvida), de baixa magnitude, permanentes, reversíveis, prováveis, 

indirectos e pontuais/locais. 

 

Refira-se ainda a maracha como uma zona valorizada que irá contribuir para um enriquecimento visual das 

margens do Tejo, para alem das novas espécies poderem ser importantes elementos com capacidade de 

absorção visual. Estes novos elementos irão permitir uma diversificação da paisagem existente ao longo da 

maracha, constituindo assim um reforço contra as acções das cheias e consequentes impactes visuais daí 

decorrentes: não só os rombos da maracha como ao nível dos campos agrícolas, cuja homogeneidade das 

parcelas não permite a adequada absorção visual dos efeitos por vezes catastróficos das cheias. Assim, 

considera-se que a valorização da maracha e a sua manutenção na fase de exploração constitui um importante 

acção ao nível da paisagem, cujos impactes são positivos, significativos, de média magnitude, permanentes, 

reversíveis, certos, directos e pontuais/locais. 

 

6.13  PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

6.13.1 Fase de Construção 

 

Os trabalhos na área de incidência poderão induzir impactes directos negativos sobre eventuais vestígios 

arqueológicos ocultos na vegetação espontânea, ou devido ao uso agrícola no momento da prospecção. 
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Esses impactes serão mais prováveis nas operações que impliquem maior intrusão no terreno, nomeadamente 

na construção da rede de enxugo e drenagem.  

 

A partir da análise efectuada, não se detecta conflitualidade com os elementos arquitectónicos e etnográficos 

identificados, devendo garantir-se, tanto quanto possível, que os mesmos sejam respeitados na instalação de 

estaleiros, na circulação de pessoas, viaturas e máquinas e em todas as operações inerentes ao projecto. 

 

Quanto às ocorrências inventariadas na área envolvente, o seu afastamento da zona a intervencionar e as 

características do projecto levam a que não se prevejam impactes significativos decorrentes da obra, com 

excepção dos que se localizam no Arripiado. Todo o plano da obra, de montagem de estaleiros e de abertura de 

acessos para circulação de máquinas e viaturas irão ter em conta os achados arqueológicos e a presença dos 

elementos arquitectónicos identificados na situação de referência. 

6.13.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, não se prevêem impactes directos ou indirectos nos elementos patrimoniais da área de 

incidência e da área envolvente. No entanto, a acção dos agentes naturais (entre os quais figura o rio Tejo, 

determinante em muitas situações) e a constante transformação do espaço pelo Homem justificam uma 

monitorização regular e futuras reavaliações. 

 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes previstos ao nível do património arqueológico, 

arquitectónico e etnológico, durante as fases de construção e exploração. 

 

Quadro 6-12 – Síntese dos Impactes sobre o património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico. 

• Incidência (s) 
• Fase (s) 

• Identificação e caracterização do impacte (a) 

• área de incidência 
• construção 

Na área de incidência deve-se admitir a possibilidade de 
existirem vestígios arqueológicos por revelar. As 
operações de corte ou arranque de vegetação e de 
escavação podem comportar impacte negativo. 
D/(-)/B/P/I/PP/M 
 

• área de incidência. Ocorrências 1 a 5 : diques da 
Terra da Vinha; poços, tanques e noras; mães-d’água 
do Vale da Chã Grande; portos e portinhos; pontes. 

• construção 

A fase de construção pode implicar impactes negativos 
sobre todas as ocorrências registadas. 
D/(-)/B/P/I/PP/R 

• área de incidência. Ocorrências 1 a 5 : diques da 
Terra da Vinha; poços, tanques e noras; mães-d’água 
do Vale da Chã Grande; portos e portinhos; pontes. 

• exploração 

I/(-)/B/P/I/PP/R 

• área envolvente (ocorrências 6 a 15) 
• construção 

Não foram identificados impactes. 

• área envolvente. Ocorrências 16 a 18: núcleo urbano, 
igreja, mosaico e olaria do Arripiado. 

• construção 
I/(-)/B/P/I/PP/M 
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• área envolvente 
• exploração 

não foram identificados impactes 

(a) 

Tipo: I - indirecto D - directo  

Natureza: (-) - negativo (+) - positivo  

Magnitude: B - baixo M - médio E - elevado 

Duração: T - temporário P - permanente  

Reversibilidade: R - reversível I - irreversível  

Probabilidade: PP - pouco provável P - provável C - certo 

Significância: R - reduzida M - média E - elevada 

 

6.14  RESÍDUOS 

6.14.1 Fase de Construção 

Como todo e qualquer tipo de obras, existe a produção de resíduos, cujas quantidades e tipologias variam 

segundo as acções a desenvolver. 

 

Considerando o que se encontra previsto nos Projectos de Execução referente às Infra-Estruturas, 

reorganização Predial e Melhoramentos Fundiários, os resíduos a serem produzidos são de diversas naturezas, 

passando-se seguidamente a apresentar. 

 

No que se refere aos resíduos relacionados com eventuais desmantações para abertura de novos caminhos, 

execução de novas valas, instalação da estação de bombagem e execução de novos furos, são considerados 

resíduos verdes assumindo a desmatação de matos/silvas, culturas hortícolas, entre outros. São ainda 

considerados resíduos verdes todos os que provierem das acções da maracha relacionadas com o arranque das 

espécies invasoras e infestantes, cuja dimensão é superior e os quantitativos também o serão. Daí a distinção 

efectuada aqui em termos de descrição. 

 

A produção destes resíduos é obrigatória para que possa executar o Projecto de Ordenamento Fundiário com 

todas as suas componentes. De qualquer das formas, e assumindo uma adequada gestão dos resíduos tal como 

é proposto no capítulo das medidas, os impactes daqui decorrentes serão negativos, significativos (considerando 

os quantitativos produzidos essencialmente associados à maracha), de baixa magnitude, permanentes, 

irreversíveis, certos, directos e pontuais. 

 

No caso da produção de RCD (resíduos de construção e demolição) em especial relacionados com a selagem 

dos furos e da rede de enxugo e drenagem, estes poderão ter diversos constituintes, volumetrias e quantitativos. 

A produção deste tipo de resíduos possui um impacte negativo, pouco significativo (considerando que é 

facilmente minimizável), de baixa magnitude, permanente, irreversível, provável, directo e pontual. 
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Deverá ser ainda tido em atenção a questão das terras escavadas associadas à rede de enxugo e drenagem, à 

instalação da estação de bombagem e à execução de novos furos. Considerando ser um local com uso agrícola 

existe alguma probabilidade de contaminação dos solos, tanto por pesticidas/fertilizantes como por deposição 

inadequada de resíduos nos solos. Assim sendo, caso as terras apresentem qualquer indício de contaminação, 

serão considerados como resíduos e poderão ter duas opções, cujos impactes serão distintos:  

 

• Serem tratadas localmente para posterior utilização ou serem enviadas como resíduos perigosos para 

aterro ou entidade licenciada que proceda ao seu tratamento: considerando o tratamento local, apesar 

de dispendioso (que estará dependente das quantidades envolvidas), possibilita a utilização das terras 

após o seu tratamento em trabalhos locais de aterramentos ou modelações do terreno – impacte 

positivo, permanente, irreversível, improvável, directo, local, cuja magnitude e significância estarão 

directamente relacionados com o grau de contaminação dos solos; 

• Encaminhamento para aterro: para além dos custos dispendiosos por tonelada praticados (visto que 

estes resíduos apenas são aceites em Aterros para resíduos perigosos), haverá uma sobrecarga do 

aterro que seria desnecessária visto estes serem dimensionados como um destino final a ser utilizado 

em último recurso (e não como uma solução imediata) - apesar da magnitude e significância poderem 

variar consoante as quantidades envolvidas, este impacte é considerado negativo, permanente, 

irreversível, provável e indirecto. 

 

Ao longo da fase de construção, haverá ainda a produção de outros tipos de resíduos: resíduos normais de obra 

(ferros, madeiras, plásticos, embalagens, óleos, etc.) e os resíduos urbanos resultantes dos trabalhadores e sua 

alimentação. 

 

Nos resíduos normais de obra, prevê-se que estes sejam essencialmente madeiras e paletes, plásticos, 

embalagens, papel e cartão, ferros e outros resíduos. Poderão ainda surgir resíduos específicos como as lamas 

bentoníticas (provenientes da preparação do betão) cujas características poderão permitir a sua reintrodução no 

processo produtivo, dependendo do processo de produção de betão utilizado. Poderá ainda ocorrer a produção 

de óleos usados decorrentes das actividades de manutenção os equipamentos. Em qualquer um dos casos, a 

produção de resíduos será sempre negativa, mas prevê-se que serão adoptadas as medidas necessárias para o 

seu correcto encaminhamento bem como medidas de gestão e boas práticas. 

 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos efectuado de forma imprópria e sem considerar medidas 

como impermeabilização do local de armazenamento, arejamento suficiente para não causar sobreaquecimento 

local, caleiras de drenagem (a utilizar em caso de derrames), poderá levar à consequente contaminação dos 

solos por infiltrações com substâncias de características específicas (podendo mesmo ser bioamplificáves no 

ambiente). Neste caso o impacte é negativo, muito significativo (dada a proximidade de campos com culturas 

agrícolas e da proximidade do Tejo), de média magnitude, temporário ou permanente (em função das 
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quantidades derramadas, do tipo de substância e área afectada), reversível ou irreversível (em função das 

quantidades derramadas, do tipo de substância e área afectada), provável, indirecto e pontual/local. 

 

Quanto aos resíduos urbanos produzidos pelos trabalhadores afectos à obra, estes serão essencialmente 

resíduos sólidos urbanos (RSU) podendo assim ser recolhidos conjuntamente com os restantes resíduos com as 

mesmas características, por parte dos serviços municipalizados do concelho. São resíduos que resultam das 

refeições efectuadas (essencialmente resíduos orgânicos, embalagens, vidros, entre outros) e cuja quantidade 

será definida em função do número de trabalhadores. Caso ocorra a deposição fora dos recipientes destinados 

aos mesmos, poderá daqui surgir um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, temporário, 

reversível, provável, indirecto e pontual. Em casos extremos e em função das quantidades de resíduos 

depositados, poderão surgir animais (essencialmente roedores) que para além de poderem tornar-se uma praga, 

poderão induzir doenças fito-sanitárias aos trabalhadores e habitantes locais, podendo mesmo afectar as 

culturas agrícolas. Neste caso, o impacte seria negativo, significativo, de média magnitude, temporário, 

reversível, improvável, indirecto e pontual. 

 

Deverão também ser considerados os resíduos provenientes do funcionamento do posto de primeiros socorros 

que, por pequenas que sejam as suas actividades (tratamentos de primeira necessidade), produz sempre 

resíduos mesmo que estes se cinjam a pensos rápidos ou compressas. Caso estes resíduos não possuam uma 

gestão adequada (misturados com os RSU ou depositados aleatoriamente no território), o seu impacte será 

negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, temporário, reversível, provável, directo e pontual. 

 

6.14.2 Fase de Exploração 

No que respeita à fase de exploração, os resíduos expectáveis são de suas naturezas: agrícolas e RSU. Os 

resíduos agrícolas resultam de toda a actividade agrícola, que tal como acontece actualmente, produz resíduos, 

sejam eles verdes ou resíduos associados à actividade agrícola como embalagens de produtos utilizados, 

plásticos de mangueira, entre outros. Os RSUs resultam essencialmente dos resíduos retidos nas grades de 

escoamento associadas à estação de bombagem (podendo ser designados por gradados) que terão de ser 

removidos periodicamente para evitar colmatar o sistema. 

 

Assim, em qualquer uma das situações, a produção de resíduos será sempre negativa, mas minimizável, 

podendo ser significativa ao nível dos resíduos agrícolas. São resíduos produzidos permanentemente, cujos 

impactes são reversíveis, certos, indirectos e pontuais. 

 

 

6.15  IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES CUMULATIVOS  
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Segundo as características dos vários Projectos de Execução englobados no presente Projecto de Ordenamento 

Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira, não se prevê que ocorram impactes cumulativos 

nos vários descritores analisados no presente EIA. 

 

Para além disso, o presente Projecto não possui qualquer tipo de projecto complementar ou subsidiário que 

possa cumulativamente causar impactes aos já decorrentes do Projecto de Ordenamento Fundiário. 

 

Eventualmente poderá ser considerado como impacte cumulativo a crescente dinamização do sector agrícola ao 

nível local, com o consequente crescimento económico ao nível local e concelhio, o que será ainda projectado 

ao nível da sub-região da Lezíria do Tejo.  

 

No entanto, a ocorrerem estes impactes cumulativos, não é possível quantificar nem avaliar os impactes 

decorrentes desta situação, considerando a situação económica fragilizada em que actualmente o país se 

encontra, para além do que estrategicamente se encontra delineado para a agricultura portuguesa.  

 

Estratégia esta que passa não só pelas vontades politicas nacionais mas também por influências europeias e 

mundiais, que neste momento apontam muito para os bio-combustíveis, pelo que a agricultura poderá em alguns 

locais específicos ser determinante para estes sectores, e ter um boom económico.  

 

Paralelamente, a posição de Portugal na União Europeia permite que cada vez mais haja uma maior 

competitividade ao nível preços praticados, havendo por vezes grandes divergências entre os preços nacionais e 

os restantes preços. 

 

Assim sendo, torna-se complicado prever e quantificar este tipo de impactes cumulativos. 

 

6.16  IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS 

 

Tal como na análise dos impactes associados ao empreendimento, também a análise dos impactes residuais 

deve atender ao facto de praticamente toda a zona ser agricultada já há muito tempo, e deve ter em conta o 

pressuposto de que a área subordinada a esta ocupação deverá ser idêntica na situação futura, após realização 

das obras do projecto. De facto, estas obras melhorarão as infra-estruturas, permitirão uma exploração 

económica e ambientalmente mais correcta, mas não traduzirão alterações significativas na área ocupada pela 

agricultura. 

 

No entanto, há a considerar que, apesar dos impactes não serem relevantes e de a implementação das medidas 

de mitigação permitir ainda melhorar a situação actual, prevê-se a existência de alguns impactes residuais, tanto 

na fase de construção como na fase de exploração, conforme se apresenta seguidamente. 
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6.16.1 Fase de Construção 
 

Na fase de obra, os impactes residuais encontram-se associados fundamentalmente à biologia e paisagem. De 

facto, mesmo cumprindo as medidas mitigadoras propostas, esta é a fase (construção das infra-estruturas) de 

maior movimentação na zona, o que implica maior perturbação do habitat das espécies em presença e de maior 

perturbação a nível visual (presença de várias máquinas em campo). É, no entanto, um impacte temporário 

mitigável. 

 

Os impactes sobre a qualidade do ar e decorrentes da exploração do estaleiro, em princípio, são minimizáveis 

com boas condições de execução da obra, quando realizadas em conformidade com as especificações do 

Caderno de Encargos. 

 

6.16.2 Fase de Exploração 
 

Na fase de exploração não se pode concretamente falar de impactes residuais. Pode antes referir-se que as 

medidas propostas para melhorar ambientalmente a zona face à situação actual, nomeadamente em termos da 

ecologia e paisagem, poderão, numa primeira fase (possivelmente nos primeiros 2 anos), ainda não ter resultado 

na íntegra pelo que o aspecto da zona, em termos ecológicos e paisagísticos, pode não ser o que se prevê 

venha a ter após introdução das medidas. De facto, as zonas propostas para recuperação ambiental e 

paisagística (revitalização e recuperação da maracha, por exemplo), de grande importância ecológica, ainda se 

encontrarão pouco desenvolvidas. É uma situação temporária que progredirá para uma situação final de um 

melhor enquadramento ambiental da obra em causa. 

 

Claro está que durante esta fase dos 2 anos de adaptação no que se refere à revitalização e recuperação da 

maracha, as medidas apresentadas, nomeadamente a alteração da vegetação, poderão ainda não estar 

consolidadas pelo que poderão, em caso de condições climatéricas adversas, surgir casos pontuais de 

encharcamentos de terrenos. 

 

Na fase de exploração, se bem que mais relacionado com a actividade agrícola e não directamente resultante da 

implementação do projecto, importa referir, como impactes residuais, os riscos de ocorrência de poluição difusa 

que afectam os recursos hídricos, devido à aplicação de produtos agro-químicos. O potencial contaminante está 

dependente do tipo de produtos escolhidos, do modo de aplicação e das dosagens aplicadas. 

 

É de admitir que ainda possam subsistir alguns agricultores que, por descuido ou desconhecimento técnico, 

possam não seguir os procedimentos mais adequados adaptados às circunstâncias e que, desta forma, possam 

ainda contribuir para a persistência de alguns focos de contaminação nas suas explorações. Apesar de tudo, 

esta situação será certamente limitada e com tendência a acabar. 
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O bom relacionamento com os agricultores e a sua sensibilização no sentido da adesão em relação às medidas 

mitigadoras atrás definidas, constituem os melhores meios para controlar e reduzir os efeitos deste tipo de 

impactes residuais, contribuindo para que a agricultura desta região venha a ter uma melhor integração técnico-

económica, social e ambiental. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

7.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Antes de mais, importa referir que a elaboração do Projecto inicial que deu origem a este Projecto desenvolveu-

se com uma larga cooperação entre a equipa de projecto e a equipa do EIA. Este binómio, muito divulgado na 

literatura específica, foi aplicado através da incorporação, ao longo da sua elaboração, de todas as 

recomendações que lhe foram chegando a partir desta equipa pluridisciplinar. 

 

Ao analisar todos os impactes associados ao Projecto, constata-se que as medidas a propor para a minimização 

ou compensação dos impactes negativos, ou para a potenciação dos eventuais impactes positivos, em 

determinados descritores, irão, directa ou indirectamente, ter influência na minimização ou potenciação dos 

impactes noutros descritores diferentes. Por esta razão, a apresentação de medidas nalguns descritores estará 

relacionada, de forma global e integrada, com outros descritores ambientais, conforme se exemplifica: 

− as medidas relacionadas com a qualidade da água terão reflexos positivos na qualidade dos solos, 

dos ecossistemas e nos aspectos sócio-económicos; 

− as medidas referentes à paisagem incidem também positivamente na qualidade da água, 

ecossistemas e sócio-economia. 

 

Deve ainda ter-se em consideração que as medidas aqui referidas não são apenas de minimização dos impactes 

associados à implementação do empreendimento: são medidas que, aproveitando a realização das obras, 

tenderão a melhorar a situação actual (situação de referência). 

 

No presente capítulo são apresentadas as medidas de minimização e de compensação que se deverão 

considerar durante as fases de construção e de exploração, de forma a minimizar os aspectos negativos 

decorrentes da obra e do funcionamento do projecto. Refira-se, aliás, que muitas das medidas preconizadas 

foram já consideradas nos projectos de execução incluídos no presente Projecto.  

 

Faz-se, ainda, um parêntesis particular neste EIA, aproveitando a oportunidade para referir que existem já muito 

agriicultores na zona que apoidados pelas suas organizações locais (nomeadamente, a AGROTEJO e a ONGA 

TEJO), que comungam de uma preocupação comum em pesquisar e aplicar soluções técnicas aplicadas à 

agricultura que possam promover uma redução substancial dos efeitos negativos desta actividade no meio 

ambiente. Refira-se, em concreto, as inciativas e esforços já em aplicação, visando eliminar os resíduos de 

materiais plásticos empregues nesta actividade, os quais implicam frequentemente custos de produção 
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acrescidos, com a consequência directa de reduzirem os níveis de rentabilidade (que, por si só, já são 

normalmente bastante limitados. 

 

7.2  METODOLOGIA ADOPTADA 

 

De acordo com a importância e dimensão dos impactes identificados e avaliados, será necessário proceder à 

proposta de medidas para que estas possam ser implementadas reduzindo ou compensado os impactes 

negativos ou causados, ou mesmo através da sua potenciação no caso dos impactes positivos. 

 

As medidas propostas são o mais específicas possíveis tendo em atenção as fases de projecto bem como 

acções de projecto previstas. 

 

7.3  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

7.3.1 Fase de Construção 
 

Para a fase de construção prevêem-se as seguintes medidas: 

 

− Os estaleiros devem afastar-se o mais possível das linhas de água (rio Tejo; ribeiras identificadas 

na Situação de Referência no capitulo dos Recursos Hídricos deste estudo). Atendendo ao nível 

de impermeabilização que estas estruturas possuem, deverão afastar-se das margens e leitos das 

ribeiras (Valas) e do Rio Tejo (localização destes na Carta 3 das peças desenhadas) e da zona 

dos furos construídos, a construir, ou a selar (ver Carta 6 das peças desenhadas); 

− Os estaleiros deverão localizar-se junto da área da obra e deverão estar munidos de instalações 

sanitárias suficientes para os trabalhadores afectos a obra. Os efluentes gerados devem ter 

destino final adequado (ver capitulo sobre a análise de resíduos constante neste estudo) e quando 

lançados para o meio natural devem obedecer aos limites estipulados no Decreto-Lei n.º 236/98 

de 1 de Agosto. Assim pretende-se minimizar os efeitos dos contaminantes sobre os aquíferos que 

advenham do funcionamento do estaleiro; 

− Também para águas de escorrência (águas pluviais com resíduos acumulados) geradas pelo 

funcionamento do estaleiro recomenda-se a instalação de um sistema adequado de drenagem 

encaminhando estas águas para bacias de retenção ou para um sistema de drenagem de águas 

residuais local. Esta última opção carece de autorização da Câmara Municipal da Chamusca; 

− Os acessos a obra deverão corresponder aos acessos já existentes de modo a evitar novas 

alterações geomorfológicas (ver Carta n.º 3 das peças desenhadas). Assim também são evitados 

derrames de óleos fora dos locais destinados para tal;  
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− As terras geradas das escavações deverão ser reutilizadas na prossecução da obra (por ex. em 

aterros); 

− Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria e manuseamento de substâncias susceptíveis de 

derramar em zonas que não sejam destinadas para o efeito, que deverão ser devidamente 

sinalizadas. Estas zonas deverão ser impermeabilizadas e destinadas a eventuais derrames 

provenientes da actividade das instalações auxiliares (estaleiros, mudança de lubrificantes) e 

gerados pelas operações de carga ou limpeza das cubas de betão ou demais. Deverá proceder-se 

à recolha, armazenagem, transporte e destino final adequados dos óleos usados nos veículos e 

máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos produzidos na construção (ver capitulo de 

resíduos constante no presente estudo). Deste modo evitam-se infiltrações nos aquíferos 

indesejadas;  

− Definir locais de armazenamento e acondicionamento de resíduos em condições adequadas do 

ponto de vista ambiental. Deverá ser em local impermeabilizado e coberto e em zona de estaleiro 

contudo afastado o mais possível das linhas de água. Esta medida evita algum tipo de derrame 

sobre solo permeável. (ver capitulo de resíduos constante neste estudo); 

− Não deverão ser efectuados depósitos de terras (por ex. terras sobrantes) em locais susceptíveis 

de facilitar o arraste de partículas, através de escoamento superficial com consequências para a 

qualidade das águas subterrâneas. Assim estes locais devem localizar-se mais para o limite Este 

do perímetro em análise e afastados para Sul das valas presentes. Ou em alternativa enviar estas 

terras para um depósito autorizado evitando formações de elevada vulnerabilidade; 

− Dever-se-á proceder à limpeza e desobstrução das linhas de água (valas identificadas na Carta 3 

das peças desenhadas) de forma a facilitar o escoamento das mesmas e evitando consequências 

nefastas para a qualidade das águas subterrâneas;  

− Dever-se-ão evitar as escavações ou movimentos de terras, que suscitaram a emissão de poeiras 

e /ou descargas de sedimentos nas ribeiras e/ou rio Tejo, no período de Verão uma vez que o solo 

se encontra mais seco, e logo mais degradado, dando origem a maiores quantidades de poeiras 

que se poderão depositar nas linhas de água mais próximas;  

− Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, deverá proceder-se ao 

humedecimento do local por aspersão. Este processo deverá ser realizado antes e logo após os 

processos de movimentação de terras, de modo a evitar a dispersão de poeiras e consequente 

deposição das mesmas na linha de água; 

− Recomenda-se proceder ao revestimento de taludes em valas de modo a estabilizar e evitar a 

possível erosão dos mesmos durante a fase de construção e essencialmente a exploração do 

projecto. (previsto no projecto de execução da Rede de Drenagem); 

− Efectuar um plano de gestão de resíduos, permitindo a correcta recolha, armazenagem, transporte 

e destino final dos resíduos produzidos pela obra evitando qualquer tipo de infiltração de 

substância indesejada para os aquíferos presentes. Para informação mais pormenorizada 

consultar o descritor resíduos neste estudo; 
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− Recomenda-se o procedimento da desmatação e modelação do terreno durante os períodos mais 

húmidos e apenas à área confinada a zona de intervenção; 

− A intervenção sobre as várias estruturas hidráulicas deverá ser executada nos períodos 

correspondentes a menor concentração de precipitação de modo a evitar a poluição hídrica;  

− Os novos furos a executar deverão ser objecto de um projecto construtivo e a sua obra deverá ser 

acompanhada por técnico especialista;  

− Dever-se-á sensibilizar os trabalhadores inerentes a obra deste perímetro para adoptarem acções 

correctas de higiene e normas de segurança na obra bem como procedimentos a adoptar ao nível 

do ambiente;  

− Deve ser estabelecido um Plano de Emergência, aquando da realização do acompanhamento de 

higiene e segurança a realizar durante a obra, entre o dono da obra e os organismos da protecção 

Civil para o caso de situações em que ocorram acidentes envolvendo veículos de transporte de 

substancias perigosas e tóxicas. Esta medida tem o intuito de minimizar escorrência de 

substâncias perigosas para as linhas de água. 

 

7.3.2 Fase de Exploração 
 

Para a fase de exploração, ao nível deste descritor propõem-se as seguintes medidas: 

 

− Realizar acções de sensibilização junto dos agricultores para informar sobre as “Boas Práticas 

Agrícolas” constantes do Decreto-Lei n.º 235/ 97 de 3 de Setembro no Anexo III no ponto A e que 

deverão adoptar e adequar aos seus campos atendendo que se encontram numa “Zona 

Vulnerável”;  

− Deverá ser verificada periodicamente o estado de funcionamento da rede de drenagem e executar 

a limpeza regular com o objectivo de facilitar o escoamento; 

− Deverão ser seguidas as medidas expressas num Programa de Acção que vier a ser estabelecido 

legalmente (resposta ao Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de Setembro) no que se refere a aplicação de 

fertilizantes; 

− Deverá ser interdita a utilização de pesticidas ou fertilizantes nas áreas envolventes às captações 

para abastecimento público (até cerca 30 m);  

− Recomenda-se ainda a aplicação do Plano Geral de Monitorização às águas subterrâneas 

apresentado em capítulo próprio neste estudo; 

− A selecção de fito-farmacos (pesticidas) deverá ser cuidada e deverá ser realizada com 

acompanhamento técnico especializado de modo a minimizar qualquer efeito mais nocivo. 

 

7.4  RECURSOS HÍDRICOS 
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Neste capítulo, sistematizam-se as medidas de minimização em relação aos impactes mais significativos sobre a 

qualidade das águas superficiais que, conforme se referiu, se registarão na fase de construção.  

 

7.4.1 Fase de Construção 
 

Para a fase de construção, propõem-se as seguintes medidas: 

 

− Os estaleiros deverão localizar-se junto da área da obra e deverão estar munidos de instalações 

sanitárias suficientes para os trabalhadores afectos a obra. Os efluentes gerados devem ter 

destino final adequado (ver capitulo sobre a análise de resíduos constante neste estudo) e quando 

lançados para o meio natural devem obedecer aos limites estipulados no decreto-lei 236/98 de 1 

de Agosto. Assim pretende-se minimizar os efeitos dos contaminantes sobre as águas superficiais 

que advenham do funcionamento do estaleiro; 

− Também para águas de escorrência (águas pluviais com resíduos acumulados) geradas pelo 

funcionamento do estaleiro recomenda-se a instalação de um sistema adequado de drenagem 

encaminhando estas águas para bacias de retenção ou para um sistema de drenagem de águas 

residuais local. Esta última opção carece de autorização da Câmara Municipal da Chamusca; 

− No seguimento dos pontos anteriores recomenda-se que se evite instalar estaleiros nas 

proximidades imediatas das linhas de água (localização destas na Carta 3 das peças 

desenhadas). Recomenda-se que sejam afastados o mais possível;  

− Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria e manuseamento de substâncias susceptíveis de 

derramar em zonas que não sejam destinadas para o efeito, que deverão ser devidamente 

sinalizadas. Estas zonas deverão ser impermeabilizadas e destinadas a eventuais derrames 

provenientes da actividade das instalações auxiliares (estaleiros, mudança de lubrificantes) e 

gerados pelas operações de carga ou limpeza das cubas de betão ou demais. Deverá proceder-se 

à recolha, armazenagem, transporte e destino final adequados dos óleos usados nos veículos e 

máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos produzidos na construção (ver capitulo de 

resíduos constante no presente estudo); 

− Devem evitar-se os derrames de substâncias como óleo, combustíveis e/ou materiais de 

construção, quer nas linhas de água, quer nos terrenos circundantes. O manuseamento deste tipo 

de substâncias deverá ser feito em local próprio – estaleiro;  

− No entanto, em caso de derrames acidentais destas substâncias dever-se-á possuir um plano de 

contingência para que seja possível remover imediatamente a camada de solo afectada e 

promover o seu destino final adequado;  

− Efectuar um plano de gestão de resíduos, permitindo a correcta recolha, armazenagem, transporte 

e destino final dos resíduos produzidos pela obra. Para informação mais pormenorizada consultar 

o descritor resíduos neste estudo;  

− Dever-se-á proceder à limpeza e desobstrução das linhas de água (valas identificadas na Carta 3 

das peças desenhadas) de forma a facilitar o escoamento das mesmas e evitando consequências 
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nefastas para a qualidade das águas superficiais. Esta operação será conveniente realizar fora da 

época das chuvas;  

− Dever-se-ão evitar as escavações ou movimentos de terras, que suscitaram a emissão de poeiras 

e /ou descargas de sedimentos nas ribeiras e/ou rio Tejo, no período de Verão em tempo seco 

uma vez que o solo se encontra mais seco, e logo mais degradado, dando origem a maiores 

quantidades de poeiras que se poderão depositar nas linhas de água mais próximas.  Dever-se-á 

ter especial atenção para as seguintes situações, atendendo que serão as valas com maior 

afectação durante esta fase: 

(1) Ribeira das Fontainhas (Vala1) devido a proximidade com as obras dos caminhos C1 e C2;  

(2) Ribeira do Vale da Vaca (V2) devido a proximidade com as obras dos C3 e C5;  

(3) Ribeira de Arrezima (V6) devido a proximidade com as obras do caminho 9; 

(4) Rio Tejo (zona de Arripiado) atendendo que receberá uma obra de melhoramentos numa infra-

estrutura nas suas margens para o controlo de cheias (Maracha). 

− Recomenda-se proceder ao revestimento de taludes em valas de modo a estabilizar e evitar a 

possível erosão dos mesmos durante a fase de construção e essencialmente a exploração do 

projecto. (previsto no projecto de execução da Rede de Drenagem); 

− Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, deverá proceder-se ao 

humedecimento do local por aspersão. Este processo deverá ser realizado antes e logo após os 

processos de movimentação de terras, de modo a evitar a dispersão de poeiras e consequente 

deposição das mesmas na linha de água; 

− Recomenda-se o procedimento da desmatação e modelação do terreno durante os períodos mais 

húmidos e apenas a área confinada a zona de intervenção;  

− Após a desmatação dever-se-á efectuar de imediato ou o mais próximo possível a obra que se 

pretende de modo a deixar o menos tempo possível o solo a descoberto;  

− O excesso de água obtido, durante as escavações, deve ser bombeado para pequenas bacias de 

decantação antes de ser conduzido à linha de água mais próxima, se for caso disso; 

− As obras a realizar nas valas deverá coincidir com o período de menor caudal das mesmas 

evitando poluição hídrica e alterações de escoamento; 

− Os responsáveis pela obra deverão realizar a monitorização da qualidade da água a montante e a 

jusante dos locais de intervenção. De modo a controlar as acções sobre a qualidade das águas 

superficiais durante a obra. Este plano encontra-se descrito no PGM (Plano Geral de 

Monitorização) em capítulo próprio constante deste estudo.  

7.4.2 Fase de exploração 
 

Os potenciais impactes nesta fase são praticamente desprezíveis, uma vez que as acções são muito limitadas e 

o tráfego é reduzido. No entanto recomendam-se as seguintes situações:  
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− Realizar acções de sensibilização junto dos agricultores para informar sobre as “Boas Práticas 

Agrícolas” constantes do DL 235/ 97 de 3 de Setembro no Anexo III no ponto A e que deverão 

adoptar e adequar aos seus campos atendendo que se encontram numa “Zona Vulnerável”;  

− Verificar periodicamente o estado de funcionamento da rede de drenagem e executar a limpeza 

regular com o objectivo de facilitar o escoamento. Para a limpeza e desobstrução de linhas de 

água, as intervenções devem ter em conta o Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de 

Água, Instituto da Água. Lisboa, Julho de 2001; 

− Deverão ser seguidas as medidas expressas num Programa de Acção que vier a ser estabelecido 

legalmente (resposta ao Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de Setembro) no que se refere a aplicação de 

fertilizantes; 

− Recomenda-se a execução do Plano Geral de Monitorização apresentado em capítulo próprio 

neste estudo; 

− A selecção de fito-fármacos (pesticidas) deverá ser cuidada e deverá ser realizada com 

acompanhamento técnico especializado de modo a minimizar qualquer efeito mais nocivo. 

 

7.5  QUALIDADE DO AR 

7.5.1 Fase de Construção 
 

Para esta fase recomenda-se a implementação de diversas medidas que serão seguidamente propostas de 

modo a minimizarem os impactes identificados anteriormente. Refira-se que toda e qualquer legislação 

relacionada com homologação de veículos, poluição atmosférica causada por veículos, bem como regras gerais 

de poluição atmosférica deverão ser cumpridos (Portaria n.o 286/93 de 12 de Marco alterada pela Portaria n.o 

125/97 de 21 de Fevereiro e pela Portaria n.o 399/97 de 18 de Junho, Decreto- Lei n.o 276/99 de 23 de Julho, 

Decreto- Lei n.o 111/2002, Decreto-Lei n.o 236/2005 de 30 de Dezembro). 

 

− Deverão ser evitadas as escavações ou movimentos de terras no período de Verão uma vez que o solo 

se encontra mais seco, e logo mais degradado, dando origem a maiores quantidades de poeiras em 

suspensão. Poeiras essas que suspensas também poderão afectar as vias respiratórias essencialmente 

dos trabalhadores afectos a obra. Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, 

devera proceder-se ao humedecimento do local por aspersão controlada, apos os processos de 

movimentação de terras, de modo a evitar a dispersão de poeiras; 

− Pelos mesmos motivos, também as actividades de desmatação e a execução da modelação do terreno 

e posterior aterro deverão ocorrer em períodos mais húmidos; 

− No que se refere aos materiais de construção e materiais residuais da obra (pulverulentos ou do tipo 

particulados), estes deverão ser acondicionados, cobertos e humedecidos, em especial em dias secos e 

ventosos, para evitar o seu espalhamento. Aquando do transporte para as zonas afectas as obras ou 
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para deposito definitivo deverá o responsável pelo seu transporte ter em atenção ao disposto no Código 

da Estrada;  

− Apesar de ainda não se saber qual será o percurso dos veículos a ser utilizado, deverá proceder a 

limpeza regular dos acessos e da área afecta a obra no sentido de evitar a acumulação e a 

ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de 

equipamento de obra; 

− Dada a proximidade da EN118 e o seu uso obrigatório para saída dos veículos associados a obra, 

devera ser implantado um sistema de lavagem dos rodados (podendo ser em circuito fechado com 

reutilização de águas e decantação das partículas sólidas a serem posteriormente removidas), a saída 

das zonas afectas as obras e antes da entrada na via pública, para todos os veículos e maquinaria de 

apoio as obras. Esta lavagem ira prevenir a libertação de partículas para o exterior da obra e ira diminuir 

em grande parte a propagação das partículas de poeiras suspensas resultantes da circulação dos 

veículos afectos a obra; 

− Em termos de equipamentos, sempre que possível deverão ser seleccionados e usados veículos e 

equipamentos de obra concebidos para evitar e controlar a poluição do ar, recorrendo-se ainda a uma 

racionalização da sua circulação. Devera ser tido em atenção o definido no Decreto-Lei n.º 236/2005 de 

30 de Dezembro quanto a limites de emissões de poluentes gasosos e de partículas, bem como aos 

processos de homologação dos motores a instalar em maquinas não rodoviárias; 

− Relativamente as operações de carga, descarga e deposição de materiais e construção e de materiais 

residuais das obras, deverá ser tido um cuidado redobrado, especialmente se forem pulverulentos ou do 

tipo particulado, através do acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores 

alturas de queda durante a descarga, a cobertura (através de lona ou rede rafia) e a humidificação 

durante a deposição nas zonas afectas as obras; 

− De forma adicional, também a velocidade dos veículos deve ser limitada nas vias não asfaltadas; 

− Caso haja necessidade de instalar centrais de betão ou de asfalto betuminoso, a sua instalação devera 

ter em consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da instalação 

de filtros; 

−  Como regras de boas praticas em Estaleiro, sugere-se que seja feita uma limpeza diária do mesmo 

que, caso o estaleiro seja pavimentado, inclua a varredura mecânica ou manual para evitar a 

acumulação e poeiras susceptíveis de serem ressuspensas, tanto por acção dos ventos como pela 

movimentação de veículos. Também os trabalhadores mais expostos a poluição atmosféricas (poeiras e 

gases de combustão) deverão adoptar medidas de protecção individual durante as actividades de 

construção (tais como a utilização de máscaras de protecção durante  as operações que emitam níveis 

poluentes elevados). 

 

7.5.2 Fase de Exploração 
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As máquinas agrícolas e qualquer veículo motorizado utilizado deverá encontrar-se em perfeitas condições de 

funcionamento.  Deverão ter em dia as inspecções periódicas que lhes são devidas.  

 

Devem ser tomadas precauções na selecção e aplicação dos pesticidas devido às suas características 

pulverulentas.  

 

7.6  RUÍDO 

7.6.1 Fase de Construção 
 

As tecnologias e equipamentos a utilizar deverão assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor sobre 

o ruído, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), e o actual Decreto-Lei n.º 

221/2006, de 8 de Novembro que estabelece as regras em matéria de emissões sonoras de equipamentos para 

utilização no exterior transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º2005/88/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, revogando o anterior Decreto-Lei n.º76/2002, de 26 de Março 

 

Deverão ainda ser adoptadas medidas que minimizem o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas 

adjacentes às obras, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente 

em geral, em especial: 

 

− Respeitar o especificado na legislação aplicável relativamente ao ruído resultante da utilização, ao ar 

livre, de máquinas e ferramentas (compressores móveis e ferramentas pneumáticas); 

− Definir circuitos para acesso à obra e racionalizar a circulação de veículos e de equipamento de obra, 

de modo a minimizar a circulação de veículos pesados junto ou através de áreas com ocupação 

sensível ao ruído; 

− Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e do equipamento de obra; 

− Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida pelo equipamento (móvel e fixo) de 

obra; 

− Preparar todos os veículos e equipamento de obra que operem ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a 

geração de ruído e a promover o maior afastamento possível às fachadas dos edifícios localizados nas 

zonas adjacentes à obra; 

− Seleccionar e utilizar, sempre que possível, veículos e equipamento de obra projectados para evitar e 

controlar a geração de ruído; 

− Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído; 

− Os equipamentos devem estar a trabalhar apenas o tempo estritamente necessário para a execução da 

sua tarefa; 

− Sempre que possível deve ser evitado o trabalhar simultâneo de muitos equipamentos; 
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− Nas operações de carga de camiões deve ser reduzida ao máximo possível a altura de despejo bem 

como a velocidade do mesmo; 

− O tráfego rodoviário afecto à obra deve circular a velocidade reduzida e o mais constante possível; 

− Definir um horário de trabalho adequado para as actividades ruidosas de carácter temporário, conforme 

estipulado na lei; 

− Avisar, por escrito, lamentando o incómodo gerado e explicando o motivo, a população residente e 

existente nas zonas adjacentes à obra, caso se recorra a técnicas e processos construtivos que gerem 

elevado ruído; 

− Afixar painéis no Estaleiro com informações relativas aos níveis máximos de ruído admissíveis, visando 

a sensibilização dos trabalhadores; 

− Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos ao ruído durante as 

actividades de construção, de acordo com as normas legais em vigor e as especificações técnicas 

estabelecidas. 

 

Sempre que tal for solicitado, será ainda obrigatório: 

 

− A insonorização e isolamento de forma adequada da área restrita para a utilização de equipamento de 

obra que gere mais ruído (compressores, bombas e bancadas de trabalho); 

− Insonorização e isolamento de forma adequada das áreas situadas em espaço aberto onde se 

desenvolvem actividades de construção que gerem elevado ruído, através da sua delimitação com a 

implantação de painéis acústicos; 

− A introdução, sempre que necessário e justificado, medidas de protecção acústica suplementares e, ou 

aferir as já implementadas, justificadas com base nos resultados do programa de monitorização a 

desenvolver e de modo a minimizar o aumento dos níveis de ruído no Estaleiro e nas zonas adjacentes 

à obra. 

 

A construção deverá ser acompanhada de um plano de monitorização de ruído nos locais onde foi efectuada a 

situação de referência de modo a aferir o impacte da fase de construção. 

 

7.6.2 Fase de Exploração 
 

Não se prevê a necessidade de adoptar medidas de minimização. 
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7.7  ECOLOGIA 

7.7.1 Flora 

7.7.1.1 Fase de construção 

 

Nesta fase, para mitigar os impactes na flora, as acções previstas deverão ser acompanhadas de um conjunto 

de procedimentos, tais como: 

 

− Evitar ao máximo a destruição de indivíduos das espécies arbóreas potenciais (naturais), 

nomeadamente o freixo e o choupo-branco, uma vez que são escassas e têm distribuição pontual na 

área de estudo; 

− Nas operações de limpeza, de desmatação e de decapagem dos terrenos deve existir uma correcta 

planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais 

retirados; 

− Utilização apenas dos locais previamente seleccionados para depósitos temporários de terras 

(estaleiros), de forma a evitar o incremento da destruição da vegetação e das culturas existentes; 

− Os trabalhos de terraplanagem e/ou abertura de valas devem ser limitados a determinados períodos do 

ano e obedecer a um plano prévio, de modo a que sejam defendidas as culturas já desenvolvidas; 

− Realização de regas nos troços de caminhos em construção ou utilizados pela obra, de forma a reduzir 

as poeiras e minimizar os efeitos sobre a vegetação. 

7.7.1.2 Fase de exploração 

 

Na fase de exploração a maioria dos impactes directos ou indirectos irá dever-se à manutenção dos caminhos, 

das actividades agrícolas e de manutenção de valas. O uso de produtos fitofármacos deverá ser, tanto quanto 

possível, controlado, bem como o uso dos terrenos junto às linhas de água. 

7.7.2 Fauna 

7.7.2.1 Fase de construção 

 

A mitigação dos impactes sobre a fauna pode ser obtida através do seguinte conjunto de acções: 

− Limitação de pessoal e máquinas a vias de acesso previamente definidas. O recurso a atalhos ou a vias 

paralelas é uma prática comum que não deve ocorrer; 

− Limitar as acções a determinados períodos do ano. O fim do Verão e o Outono deverão ser as alturas 

mais aconselháveis para a execução da maioria das obras, já que permitem defender a maior parte da 
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fauna ameaçada no período de acasalamento e/ou nidificação com o mínimo de perturbação para as 

comunidades de aves invernantes. 

7.7.2.2 Fase de exploração 

 

Os potenciais impactes nesta fase são praticamente desprezíveis, pelo que não se justifica a adopção de 

medidas de minimização especiais. 

 

7.8  SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

7.8.1 Fase de Construção 

Deverá evitar-se os derrames nos solos de substâncias poluentes ou de águas residuais através do adequado 

manuseamento destas substâncias, a ser efectuado em local apropriado e devidamente estanque, com as 

respectivas bacias de drenagem. Caso sejam usadas auto-betoneiras a sua lavagem e limpeza deverá ser 

efectuada apenas em locais apropriados e definidos para isso, sendo as águas e os sedimentos daqui 

resultantes recolhidos e encaminhados de acordo com as suas características. 

 

Importa referir a necessidade de, nesta fase, serem tomadas as devidas precauções para evitar a contaminação 

dos solos (e, indirectamente dos recursos hídricos) ocasionada por derrames acidentais de combustíveis e/ou 

lubrificantes, ou outros agentes contaminantes, utilizados durante a realização das obras.  

 

A limitação dos corredores de acesso às frentes de obra e a realização de regas nos troços dos caminhos em 

construção e nos caminhos usados durante os trabalhos de construção, especialmente em dias secos e 

ventosos, são também acções preventivas contra a referida contaminação dos solos. 

 

 

A movimentação de terras e as desmatações deverão ser limitadas às áreas estritamente necessária, 

considerando os efeitos de compactação decorrentes da abertura de novos caminhos, especialmente estando 

esta área abrangida por diversas culturas agrícolas. Deve ser tida em atenção a necessidade de algumas faixas 

de ocupação de áreas agrícolas dada a necessidade de remodelar a rede de caminhos agrícolas, bem como da 

execução e selagem de furos de água para rega.  

 

Durante as actividades de escavação ou movimentação de terras, caso haja a suspeita de contaminação dos 

solos (por olfacto ou por detecção visual), deverá proceder-se a uma despistagem do grau de contaminação dos 

solos. Esta despistagem servirá para determinar qual o destino final mais adequado para os solos escavados, 

caso não seja possível a sua reutilização em obra (tanto para os aterros como para a modelação do terreno e 

recuperação paisagística). Em alternativa e em função do grau de contaminação das terras, poderá ser estudada 

a possibilidade de descontaminação in situ das terras com vista à sua posterior reutilização. 
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Referente aos Estaleiros, os locais que sejam mais propensos a contaminações por derrames acidentais (devido 

à inclinação ou às actividades decorrentes num determinado espaço – armazenagem de materiais, locais de 

manutenções e abastecimento, etc.) deverão ser impermeabilizados (com plásticos ou outros materiais que 

possam estar em consonância com as futuras utilizações do solo) minimizando assim as probabilidades de 

infiltração nos solos. Os derrames acidentais poderão ser evitados tendo em conta um adequado e cuidado 

manuseamento dos materiais. Os locais de armazenagem dos materiais/resíduos deverão estar providos de 

caleiras de retenção conducentes a um tanque de retenção, para onde serão enviados os líquidos em caso de 

derrames. A armazenagem deve ser efectuada tendo em conta a tipologia de materiais/resíduos existentes. 

Sejam materiais ou resíduos, todos os recipientes armazenados deverão estar devidamente etiquetados 

contendo as informações e características específicas dos materiais/resíduos existentes.  

 

Em caso de derrame de óleos ou outras substâncias oleosas para o chão/solo, deverão ser aplicados 

imediatamente produtos absorventes para removerem a contaminação dos solos, devendo posteriormente ser 

acondicionados em recipientes apropriados (big bags ou outros), tendo em vista o transporte posterior para local 

devidamente licenciado para o efeito (por exemplo aterro de resíduos perigosos ou outras entidades licenciadas 

que possam receber resíduos contaminados ou perigosos). 

 

Após o término das obras, deverão ser removidas todas as instalações de apoio à obra, bem como 

equipamentos, maquinaria e resíduos ou materiais residuais da obra, para que se possa proceder à limpeza do 

terreno. Desta forma será evitado que esta área sirva de pólo de atracção para a deposição inadequada de 

outros resíduos e materiais por parte de terceiros. De igual forma, deverá ser assegurada a remoção de todos os 

resíduos resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, entre outros) bem como terras 

sobrantes, para locais destinados para esse fim não devendo em hipótese alguma ser abandonados nos 

terrenos utilizados e/ou adjacentes.  

 

Após a limpeza do terreno, deverá ser assegurado o revolvimento das terras ocupadas que permitam a 

descompactação e o arejamento das mesmas.  

 

7.8.2 Fase de Exploração 

Como complemento às intervenções do projecto que irão contribuir para a protecção dos solos, conforme foi 

referido anteriormente, os riscos de contaminação dos solos (e dos recursos hídricos) devido à poluição difusa 

de origem agrícola poderão ser reduzidos se forem implementadas e/ou reforçadas as orientações patentes no 

“Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água” (MADRP, 1999). Para isso, importa 

incrementar as acções de sensibilização, divulgação e formação nesta matéria junto dos agricultores, tarefa para 

a qual a AGROTEJO continuará certamente a desempenhar um papel preponderante (conjuntamente com 

outras associações de produtores da região e organismos oficiais). 
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Revela-se ainda de grande importância a necessidade de sensibilizar as autoridades competentes (Direcções 

Regionais, CCDR ou até mesmo os Ministérios do Ambiente e da Agricultura) no sentido de lançarem 

mecanismos de compensação associados a formações específicas dirigidos aos agricultores, com o objectivo de 

incentivar e incrementar a adesão a determinadas tecnologias de produção ambientalmente conservadoras.  

 

Considera-se por isso necessário criar apoios específicos (financeiros ou de outra natureza), dirigidos a todos os 

agricultores que adiram à utilização destas tecnologias mais “limpas”, auxiliando-os a enfrentar o referido 

acréscimo dos custos de produção (resultante da utilização de materiais de características especiais e, por isso, 

habitualmente mais caros, ou da realização de determinados trabalhos extraordinários no processo de 

produção). Esta medida poderá ter uma influência determinante para a expansão das referidas tecnologias e, por 

esta via, contribuir determinantemente para a minimização dos efeitos negativos da agricultura sobre o ambiente. 

 

7.9  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

 

No que se refere às questões relacionados com os Instrumentos de Gestão Territorial, interessa pois ressalvar 

que o presente Projecto irá desenvolver-se em áreas de RAN e REN. Se bem que não irão ocorrer alterações 

aos usos actuais do solo (excepto pontualmente com a necessidade de abertura de novos caminhos, novos 

furos e instalação de uma estação de bombagem) será necessário instruir pedidos de licenças especiais para 

utilização dos espaços de Reserva Agrícola e Ecológica. Estes processos terão de ser instruídos antes de ser 

iniciada qualquer actividade do Projecto, pelo que a mesma só deverá ser iniciada após existir aprovação por 

parte das autoridades licenciadores no que se refere à RAN e REN. 

 

Assim, deverá ser instruído um Processo de Pedido de Utilização não Agrícolas de Solos em RAN à Direcção 

Regional de Agricultura com a indicação do objecto do presente Projecto e de acordo com o exigido pelo próprio 

organismo. 

 

Quanto à REN, será necessário deverá ser efectuado um Pedido à CCDR respectiva relacionado com a 

necessidade de intervencionar em áreas de REN, sendo que de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 

de Agosto, no seu Anexo II, encontra-se prevista a “Abertura de caminhos de apoio agrícola”, alínea e) do ponto 

III – Sector Agrícola e Florestal. 

 

7.10  SÓCIO-ECONOMIA 

7.10.1 Fase de Construção 

Antes de ser iniciada a fase de construção, deverá proceder-se à contratação de mão-de-obra, local ou regional 

de forma a beneficiar a economia local. Esta contratação deverá cumprir todos os critérios legais que se 
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encontram patentes na legislação nacional e comunitária. De acordo com o pessoal contratado, em função dos 

seus conhecimentos e aptidões profissionais, poderá justificar-se a formação específica para poder 

desempenhar de forma mais adequada as suas funções (qualificação dos conhecimentos). 

 

Deverão ainda ser promovidas acções de sensibilização dos trabalhadores (incluindo a componente cívica e 

ambiental considerando a proximidade de uma linha de água), sobre os cuidados a ter durante o período da 

construção. 

 

Caso estejam previstas actividades muito ruidosas, estas deverão ser programadas de forma a não provoquem 

perturbações no normal funcionamento das unidades industriais vizinhas, apesar de actualmente ter sido 

identificado o fluxo rodoviário como a principal fonte de poluição sonora. 

 

Como forma de boa convivência, sugere-se que os agricultores afectados durante esta fase possam ter acesso a 

informação relativo à duração da fase de construção com uma breve descrição sobre o objectivo a que se 

pretende. 

 

Também deverá ser fornecida informação ao nível da freguesia, podendo ser afixada no Junta de Freguesia ou 

distribuído panfletos informativos através da Junta relacionados com a obra em si, os benefícios económicos 

para a freguesia e para o concelho, os benefícios ambientais, informando ainda sobre o faseamento da obra e a 

duração da mesma. 

 

Deverá ser estudado com a Câmara Municipal como deverão ser efectuados os acessos ao local a 

intervencionar, dado que os acessos existentes a partir da EN não se encontram em condições para a circulação 

frequente de veículos pesados. Paralelamente, a sua circulação deverá ser optimizada com a Câmara Municipal 

por forma a evitar o uso das horas de ponta, dado que haverá sempre necessidade de recorrer à EN. 

 

Apesar de não terem sido identificadas nesta fase qualquer tipo de afectações do subsolo, ressalva-se aqui a 

eventualidade de alguma interferência a este nível, pelo que os utilizadores afectados (possivelmente apenas os 

habitantes locais e agricultores) deverão ser atempadamente informados e a situação deverá ser reposta o mais 

breve possível. 

 

7.10.2 Fase de Exploração 

Em primeiro lugar, refira-se que todas as medidas minimizadoras ou compensadoras relativas aos restantes 

descritores terão, de um modo geral e de forma indirecta, um efeito positivo para a melhoria da envolvente sócio-

económica desta zona, 

 

Além disso, o Projecto de Ordenamento Fundiário constitui, globalmente, um empreendimento com uma 

influência marcante na melhoria das condições sócio-económicas das populações locais, em particular da faixa 
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da população envolvida nas actividades ligadas ao sector primário, pelo que não existem razões que justifiquem 

a necessidade de considerar medidas minimizadoras. 

 

Aliás, os parâmetros de realização deste tipo de projectos, definidos no respectivo quadro legal em vigor, 

incluem já diversos aspectos específicos a ter em conta na sua implementação que podem ser considerados 

como medidas de compensação a nível sócio-económico para os eventuais prejuízos e perturbações que a 

realização das obras possam induzir sobre os beneficiários, em especial sobre o seu património. Refira-se, em 

concreto, a atribuição de compensações pecuniárias a todos os proprietários ou possuidores por qualquer título 

de terrenos que venham a ser afectados por prejuízos efectivamente causados pelos trabalhos de 

emparcelamento, especialmente pelas faixas de trabalho necessárias para a realização das obras. 

 

O próprio Projecto de Ordenamento Fundiário constitui uma medida dado que haverá: 

 

• Uma melhoria dos caminhos agrícolas existentes; 

• Uma melhoria da rede de drenagem e enxugo que actualmente não é funcional; 

• A reparação e revitalização da maracha como medida importante no que se refere à prevenção dos 

efeitos das cheias; 

• Instalação de uma Estação de Bombagem como medida adicional de retirada de água excessiva que se 

encontra acumulada; 

• Reorganização predial com a optimização das parcelas e consequente optimização dos terrenos para 

as práticas agrícolas; 

• Remodelação da rede de furos de água para rega em resultado da optimização das parcelas, o que irá 

optimizar a exploração dos recursos hídricos mas também irá optimizar os custos de exploração. 

 

7.11  PAISAGEM 

 

As medidas e recomendações propostas para minimização dos impactes paisagísticos decorrentes do Projecto, 

visam sobretudo promover a valorização paisagística e ambiental da área afecta ao empreendimento, de modo a 

contribuir para a salvaguarda das estruturas visuais de interesse, que possam vir a ser afectadas, e para a 

integração na paisagem das acções/infra-estruturas implementadas.  

 

Com este intuito preconizam-se o seguinte conjunto de medidas a serem aplicadas nas Fases de Construção e 

de Exploração: 

− A implantação dos estaleiros efectuar-se-á em zonas de baixa sensibilidade paisagística, afastando-os 

dos locais de maior exposição visual e valor paisagístico, em especial dos terrenos situados nas 

proximidades das ribeiras, evitando fenómenos de compactação dos solos e de destruição da 
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vegetação ribeirinha e das culturas, bem como a degradação da vegetação, por deposição de poeiras e 

contaminação dos solos devido a derrames de poluentes; 

− Preservar, tanto quanto possível, a vegetação arbóreo-arbustiva existente ao longo das margens dos 

cursos de água, valas e caminhos, elaborando um plano prévio de remoção do coberto vegetal nas 

faixas afectadas pelas obras, de modo a evitar-se a destruição desnecessária de vegetação; 

− O material vegetal proveniente das desmatações deverá ser saneado da área de intervenção, com vista 

a evitar situações de degradação visual no local; 

− Os taludes resultantes da beneficiação das infra-estruturas deverão, tanto quanto possível, ser 

executados de modo a possibilitar a instalação de vegetação, com vista a estabelecer a ligação aos 

corredores vegetais existentes e manter uma continuidade paisagística; 

− Modelação suave destes taludes de modo a estabelecer uma certa continuidade com o terreno natural e 

facilitar a instalação e manutenção de vegetação, e um melhor controlo dos fenómenos erosivos; 

− As estruturas vegetais a implementar na recuperação de valas e caminhos e na integração das novas 

infra-estruturas edificadas, deverão ser adaptadas às condições edafo-climáticas existentes e reflectir o 

cenário natural da região; 

− Recuperação dos valores paisagísticos, nomeadamente refazendo as galerias ripícolas nos locais em 

que forem afectadas, por forma a assegurar a continuidade natural (ecológica e visual) ao longo das 

ribeiras, mediante a plantação de espécies características da mata ribeirinha, como é o caso dos 

choupos, salgueiros, amieiros, freixos, sabugueiros, etc.; 

− Promover a elaboração de um programa de trabalhos de manutenção das linhas de água e das valas, 

para remoção de material sólido assoreado nos leitos, obstáculos e lixos, de modo a prevenir eventuais 

obstruções que impeçam o livre escoamento e potencial degradação visual das mesmas. 

 

A acção de recuperação e revitalização da maracha do rio Tejo, integrada no conjunto de componentes do 

presente Projecto, assume um carácter de projecto de recuperação paisagística devido ao tipo de intervenções 

que envolve (reparação dos rombos, reforço da cortina arbórea-arbustiva com espécies adaptadas ao cenário 

natural, remoção de espécies infestantes e de baixo valor cénico, etc.). Esta será uma obra que terá uma 

influência mais abrangente na medida em que os seus efeitos se farão sentir, não só ao nível do presente factor 

ambiental, mas também noutros factores, tais como os solos e a ecologia. 

 

7.12  PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

 

A execução desta obra trará impactes reduzidos sobre os elementos patrimoniais identificados na área de 

incidência, desde que se atenda à caracterização da situação de referência e às considerações expressas na 

avaliação de impactes. 

 

Ainda assim, propõem-se algumas medidas de minimização: 
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− Recomenda-se que as acções de corte ou arranque de vegetação e a escavação ou remoção de 

sedimentos na área de incidência sejam acompanhadas por um arqueólogo 

(ACOMPANHAMENTO), tendo em vista identificar eventuais vestígios arqueológicos, agora 

ocultos. No caso de ocorrerem vestígios daquele tipo, de manifesto interesse, deverá proceder-se 

ao seu estudo e posterior divulgação sob a forma de monografia devidamente ilustrada; 

− As parcelas de terreno que venham a ser afectadas pela abertura de acessos, construção de 

estaleiros, depósito de materiais, ou outras sujeitas a mobilização de solo durante a fase de 

execução do projecto, ainda que situadas fora da área de incidência, deverão ser sujeitas a 

pesquisa arqueológica (PROSPECÇÃO); 

− Na fase de exploração, deverão criar-se condições de adequada MONITORIZAÇÃO dos elementos 

de interesse patrimonial na área de incidência; 

− O serviço correspondente ao acompanhamento arqueológico da obra deverá estar previsto no 

Caderno de Encargos. 

 

Quanto às ocorrências da área envolvente, apenas são previstas medidas de minimização para as localizadas 

no Arripiado, durante a fase de construção. 

 

No seguinte apresenta-se uma síntese das medidas de minimização propostas, definidas de acordo com os 

pressupostos explanados na avaliação de impactes. 

 

Quadro 6-13 – Síntese das medidas de minimização e valorização obre o património arqueológico, arquitectónico e 

etnológico. 

• Incidência (s) 
• Fase (s) 

• Medidas de minimização 

• área de incidência 
• construção 

ACOMPANHAMENTO das operações de corte e arranque 
de vegetação e de escavação e remoção de terras. 
Atenção particular aos projectos da rede de enxugo e 
drenagem, rede de rega, descarregador de cheias, 
regularização de terrenos e revitalização e reparação da 
maracha. Selecção cuidada e PROSPECÇÃO dos locais 
de implantação de estaleiros e depósito de materiais. 
MONITORIZAÇÃO das condições de circulação de 
pessoas, viaturas e máquinas. 
 

• área de incidência. Ocorrências 1 a 5 : diques da 
Terra da Vinha; poços, tanques e noras; mães-d’água 
do Vale da Chã Grande; portos e portinhos; pontes. 

• construção 

REGISTO topográfico, arquitectónico e fotográfico. 
RECOLHA ORAL para contextualização histórica e 
funcional. 

• área de incidência. Ocorrências 1 a 5 : diques da 
Terra da Vinha; poços, tanques e noras; mães-d’água 
do Vale da Chã Grande; portos e portinhos; pontes. 

• exploração 

MONITORIZAÇÃO das condições de conservação 

• área envolvente (ocorrências 6 a 15) 
• construção 

Não se propõem medidas de minimização. 
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• área envolvente. Ocorrências 16 a 18: núcleo urbano, 
igreja, mosaico e olaria do Arripiado. 

• construção 

ACOMPANHAMENTO do projecto de construção do 
descarregador de cheias. MONITORIZAÇÃO das 
condições de circulação de pessoas, viaturas e máquinas 

• área envolvente 
• exploração 

Não se propõem medidas de minimização. 

 

7.13  RESÍDUOS 

7.13.1 Fase de Construção 

 

Todos os resíduos verdes que sejam removidos nesta fase deverão ser reaproveitados para a produção de 

composto. De acordo com o previsto pelo Instituto de Resíduos, os resíduos verdes deverão ser encaminhados 

para valorização orgânica sendo para isso necessário articular esta questão com a Câmara Municipal da 

Chamusca e com a RESITEJO, dado que se encontra prevista uma Central de Valorização Orgânica para 2010 

na Chamusca (Arripiado, Carregueira).  

 

Atendendo ao Plano de Intervenção para RSU e Equiparados do Instituto de Resíduos e considerando ainda 

legislação nacional e comunitária em matéria de resíduos, todos os resíduos produzidos em obra deverão ser 

triados consoante a sua tipologia. Assim, deverá existir um espaço impermeabilizado destinado à colocação de 

contentores de recolha previamente identificados, e se possível este espaço deverá estar protegido das acções 

climatéricas (essencialmente chuva e vento) de modo a não danificar as suas características nem haver 

transporte por acção do vento de materiais leves depositados (como papel ou plásticos). Todos os materiais 

recolhidos selectivamente deverão ser encaminhados para destino adequado, seja ele reutilização ou 

reciclagem, devendo as recolhas ser efectuadas por empresas licenciadas e cujo destino final deverá ser 

reconhecido pelo Instituto dos Resíduos, segundo a sua Listagem de Operadores de Resíduos (a cópia de 

autorização deverá ser fornecida ao empreiteiro, fiscalização ou dono de obra). O transporte dos resíduos 

deverá ser acompanhado por uma Guia de Transporte de Resíduos de acordo com o especificado na Portaria 

n.º 335/97, de 16 de Maio - Modelo A: Guia de Acompanhamento de Resíduos (Modelo n.º 1428 da Imprensa 

Nacional Casa da Moeda) que especifica quem é o produtor, o destinatário e o destino final, bem como as 

quantidades de resíduos, suas tipologias e tipo de acondicionamento dos mesmos. O destinatário dos resíduos 

deverá enviar uma cópia da Guia assinada em como recebeu o carregamento de resíduos. 

 

Todos os resíduos produzidos ou expectáveis de produção deverão ser catalogados ou identificados segundo a 

Lista Europeia de Resíduos publicada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (que 

estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e demolição) terão de ser sujeitos a 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição específico para o Projecto de 

Ordenamento Fundiário em análise. Este Plano servirá como orientação e deverá ser desenvolvido e adaptado à 
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realidade da Obra durante a sua execução, por parte do Empreiteiro em conformidade com as demais 

exigências em matéria de gestão de resíduos definidas na legislação em vigor. 

 

Assim sendo, no que respeita aos RCD, deverão ser adoptadas as seguintes medidas: 

 

− Todos os materiais e resíduos resultantes da empreitada serão recolhidos selectivamente, 

observando as regras impostas na legislação em vigor; 

− Deverá existir um espaço impermeabilizado destinado à colocação dos contentores de recolha 

selectiva, previamente identificados, e considerando a potencial perigosidade dos RCD triados, 

facilitando a sua expedição para valorização, para alem de facilitar o processo de triagem dos RCD; 

− O seu armazenamento e acondicionamento deverá ser efectuado segundo os vários componentes 

dos RCD dando assim cumprimento à triagem dos RCD. Os locais de armazenamento deverão 

estar devidamente identificados, devendo os resíduos perigosos ser também triados entre eles; 

− Todos os materiais recolhidos selectivamente deverão ser reutilizados. Caso tal não seja possível, 

serão encaminhados para valorização a ser efectuada por operadores licenciados de gestão de 

resíduos, havendo a necessidade de cumprir os requisitos da Portaria n.º 417/2008 de 11 de 

Junho, ou seja, o preenchimento das Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) específicas 

para os RCD. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, incluindo a identificação dos 

resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos publicada pela Portaria n.º 209/2004 de 3 de 

Março; 

− O Certificado de Recepção a ser emitido pelo Operador de Gestão dos RCD deverá ser arquivado 

juntamente com a cópia da GAR para que facilmente possa ser consultado, caso seja necessário; 

− Paralelamente, há a necessidade do preenchimento dos mapas de registo de resíduos relativos  ao 

ano anterior, até 31 de Março de cada ano, estipulado por vários diplomas legais em vigor relativos 

à Gestão de Resíduos. O registo no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 

(SIRER), neste caso particular, permanece a cargo dos produtores podendo apenas ser transferida 

para o operador de gestão de resíduos, sempre que este esteja envolvido. 

 

Sempre que forem produzidos resíduos resultantes das operações de manutenção (óleos, lubrificantes, massas 

consistentes, panos, entre outros), estes são da responsabilidade de quem os produz ou seja, de quem realiza a 

manutenção (com responsabilidade partilhada com o empreiteiro e dono de obra) pelo que deverão ser levados 

pela empresa responsável pela manutenção que depois lhes dará o destino final adequado. Estes resíduos 

deverão ser armazenados em recipientes adequado e segundo as suas características, e posteriormente 

colocados em locais definidos para o seu armazenamento, devidamente identificados e longe de fontes de 

ignição, para futuro encaminhamento para tratamento/destino final adequados de acordo com as quantidades 

produzidas. A gestão dos óleos novos e usados encontra-se legislada pelo Decreto-Lei n.º 153/2003 de 11 de 

Julho. Nos locais de armazenagem deverão ser implantados volumes de contenção secundária, equipados com 

sistemas de drenagem e devidamente impermeabilizados e arejados. Poderão ser armazenados no mesmo local 

substâncias com características semelhantes como os óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, 
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entre outros, desde que devidamente identificados. Existe ainda a obrigação legal do preenchimento de um 

registo de óleos actualizado trimestralmente, com indicações relativas às quantidades e características dos óleos 

usados produzidos, ao processo que lhes deu origem e ao respectivo destino, que será disponibilizado às 

autoridades competentes quando solicitado (de acordo com o Decreto-Lei nº 153/2003). 

 

No caso da produção de resíduos de primeiros socorros (resíduos hospitalares) prestados durante a fase de 

construção, estes deverão ser recolhidos por serviços especializados para o efeito, devendo ser armazenados 

separadamente ou mesmo em recipientes fornecidos pelas empresas que prestaram os serviços de recolha. 

 

Os restantes resíduos produzidos durante a fase de construção cuja recolha é indiferenciada, deverão ser 

recolhidos periodicamente após contactos com os Serviços Municipalizados da Câmara da Chamusca. 

 

7.13.2 Fase de Exploração 

Para esta fase as medidas de minimização prendem-se essencialmente através da adoptação de Boas Práticas 

Agrícolas, que poderão ser auxiliadas através de formações simplificadas abordando o problema ambiental 

associada às práticas agrícolas quando estas não são efectuadas de um ponto de vista sustentável. 

 

Dado se uma zona com grandes práticas agrícolas e considerando a existência de algumas entidades que têm 

vindo a auxiliar no que respeita à gestão de resíduos, poderá a Câmara Municipal da Chamusca e/ou a 

RESITEJO promover as acções de formação já referidas. Paralelamente, e com a existência futura da Central de 

Valorização Orgânica, proceder-se a protocolos específicos relativamente aos resíduos verdes provenientes dos 

campos agrícolas ao invés dos mesmos serem queimados ou enterrados (prática comum para posteriormente 

recolher fertilizante orgânico). Estes protocolos poderão ter contrapartidas económicas no que se refere à 

compra de composto, dado que serão os agricultores a fornecer a matéria-prima para a realização de grande 

parte do composto. 
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8. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  
 

Neste capítulo apenas serão apresentados os descritores que deverão ser sujeitos a monitorização ambiental 

específica, de acordo com as situações identificadas em sede da Situação de Referência, Avaliação de Impactes 

e Medidas Propostas. 

 

Considerando a legislação em vigor, os Relatórios de Monitorização (RM) a apresentar à autoridade de AIA 

deverão possuir a seguinte estrutura: 

 

I - Introdução: 

a) Identificação e objectivos da monitorização objecto do RM; 

b) Âmbito do RM (factores ambientais considerados e limites espaciais e temporais da monitorização); 

c) Enquadramento legal; 

d) Apresentação da estrutura do relatório; 

e) Autoria técnica do relatório. 

II - Antecedentes: 

a) Referência ao EIA, à DIA, ao plano geral de monitorização apresentado no RECAPE, a anteriores RM e 

a anteriores decisões da autoridade de AIA relativas a estes últimos; 

b) 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; 

c) Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores ambientais objecto de 

monitorização. 

III - Descrição dos programas de monitorização (para cada factor ambiental): 

a) Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo; 

b) Métodos e equipamentos de recolha de dados; 

c) Métodos de tratamento dos dados; 

d) Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao projecto; 

e) Critérios de avaliação dos dados. 

IV - Resultados dos programas de monitorização (para cada factor ambiental): 

a) Resultados obtidos; 
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b) Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos; 

c) Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 

monitorização; 

d) Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a validação e a 

calibração de modelos de previsão. 

V - Conclusões: 

a) Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das medidas adoptadas para 

prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização; 

b) Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já adoptadas; 

c) Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros relatórios de 

monitorização. 

VI - Anexos. 

 

Os resultados desta monitorização permitirão avaliar a evolução do ambiente na área estudada como resultado 

das práticas agrícolas desenvolvidas na zona. No caso dos resultados evidenciarem uma tendência negativa na 

evolução da qualidade ambiental, haverá necessidade de congregar todas as entidades intervenientes nesta 

área para realização de uma reflexão conjunta sobre as medidas mitigadoras implementadas e propor, se for 

caso disso, a sua reformulação, nomeadamente em prol do cumprimento mais rigoroso do “Manual Básico de 

Práticas Agrícolas – Conservação do Solo e da Água”. 

 

Acessoriamente ao âmbito do presente estudo, em termos de monitorização, considera-se relevante que os 

organismos oficiais em matéria de ambiente venham a participar mais activamente no acompanhamento das 

iniciativas e actividades em desenvolvimento na região por parte da ONGA TEJO e dos agricultores aderentes, 

nomeadamente ao nível da remoção e reciclagem dos resíduos de materiais plásticos empregues na agricultura. 

Considera-se que este apoio institucional deverá ser fundamental para melhorar as condições de implementação 

destas medidas pioneiras em termos ambientais, existindo a convicção de que os resultados obtidos poderão ter 

um papel de relevo para a expansão destas práticas a outras zonas agrícolas do país, contribuindo para a 

redução dos impactes ambientais da agricultura a nível nacional. 

 

Seguidamente, apresentam-se os Planos de Monitorização propostos para o presente Projecto de Ordenamento 

Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira. 
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8.1  RECURSOS HÍDRICOS 

 

Tendo em consideração os impactes identificados e as lacunas encontradas aquando da caracterização da 

situação actual, considera-se fundamental a monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea. 

 

Os resultados desta monitorização permitirão avaliar a evolução do ambiente na área estudada como resultado 

das práticas agrícolas desenvolvidas na zona assim como a eficácia das medidas de minimização 

recomendadas para as diferentes fases do projecto. No caso dos resultados evidenciarem uma tendência 

negativa na evolução da qualidade ambiental, haverá necessidade de congregar todas as entidades 

intervenientes nesta área para realização de uma reflexão conjunta sobre as medidas mitigadoras 

implementadas e propor, se for caso disso, a sua reformulação, nomeadamente em prol do cumprimento mais 

rigoroso do “Manual Básico de Práticas Agrícolas – Conservação do Solo e da Água”. 

 

Acessoriamente ao âmbito do presente estudo, em termos de monitorização, considera-se relevante que os 

organismos oficiais em matéria de ambiente venham a participar mais activamente no acompanhamento das 

iniciativas e actividades em desenvolvimento na região por parte da ONGA TEJO e dos agricultores aderentes, 

nomeadamente ao nível da remoção e reciclagem dos resíduos de materiais plásticos empregues na agricultura. 

Considera-se que este apoio institucional deverá ser fundamental para melhorar as condições de implementação 

destas medidas pioneiras em termos ambientais, existindo a convicção de que os resultados obtidos poderão ter 

um papel de relevo para a expansão destas práticas a outras zonas agrícolas do país, contribuindo para a 

redução dos impactes ambientais da agricultura a nível nacional. 

 

8.1.1 Água Superficial 
 

Considera-se objecto do presente plano a avaliação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos 

superficiais. O controlo da qualidade terá em ponderação o Decreto-Lei 236/98 de 01 de Agosto especificamente 

o Anexo XVI que define valores limite de qualidade de água para rega e o Anexo XXI que define os objectivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.  

 

O controlo sobre a qualidade da água superficial terá como objectivo averiguar o efeito das acções previstas 

sobre este recurso, sendo igualmente possível analisar parcialmente o efeito da actividade agrícola sobre o meio 

hídrico. 

 

Deve ainda ter-se em conta que os parâmetros, o número de analises e as épocas do ano em que estas se 

realizam devem estar associados às diferentes fases da actividade agrícola (preparação dos terrenos, adubação 

e tratamento com fitofármacos, períodos de ponta na rega, etc.) e a épocas do ano bem marcadas, do ponto de 

vista climatérico, nomeadamente a altura das primeiras chuvas, quando se realizará uma primeira lavagem dos 
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terrenos, e no período final do Inverno/início da Primavera em que, por princípio, a lavagem de terrenos e 

renovação da qualidade da água foi máxima e não houve introdução adicional de produtos químicos 

provenientes da agricultura (época de melhor qualidade ambiental). Deverão, no entanto, ser criteriosamente 

escolhidos (e ser mantidos) ao longo da monitorização, quer os locais de controlo, quer os parâmetros a 

analisar, de modo a serem representativos (e não excessivos) para que este estudo seja eficiente 

(representativo, rápido e económico). 

 

8.1.1.1 Metodologia proposta 

 

Quando se estabelece a necessidade de propor medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos 

ambientais, está-se claramente a referir apenas a potenciais impactes negativos. Para além da avaliação inicial, 

também a própria monitorização pós-projecto, por visar essencialmente a avaliação da eficácia das medidas 

previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos constitui uma medida de 

mitigação de potenciais impactes ambientais. 

 

Assumindo que todas as acções humanas têm impacte no ambiente, então, a melhoria do desempenho 

ambiental é um resultado directo da implementação de medidas de controlo e minimização desses impactes. Um 

primeiro passo para se conseguir avaliar a melhoria do desempenho ambiental consiste na monitorização 

permanente dos impactes que necessitam ser controlados e minimizados. Para um correcto controlo do 

desempenho ambiental das actividades associadas ao projecto, deverá ser implementado um sistema de 

monitorização para a qualidade das águas, superficiais, relacionado fundamentalmente com a gestão do sistema 

de drenagem e pontos de descarga. 

 

Os efeitos a controlar relacionam-se com: 

 

− o movimento de sólidos, na fase de construção; 

− as escorrências de águas de drenagem de origem pluvial, na fase de exploração. 

 

Deverão ser realizadas avaliações da situação nas fases de construção, inicio da exploração, e periodicamente 

daí em diante. 

 

A localização dos pontos a amostrar tem a ver com o sentido de fluxo superficial determinado na situação de 

referência avaliando a montante e a jusante as linhas de água identificadas na situação de referência como 

estando dentro do perímetro em análise. 

 

No plano de monitorização para as águas superficiais foram definidos os locais a monitorizar, os parâmetros a 

controlar e a frequência de amostragem (Carta nº 11, Locais de Amostragem PGM, nas peças desenhadas). A 

recolha de amostras e determinação dos parâmetros seleccionados serão efectuadas por um laboratório 

credenciado. 
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Quadro 8-1 – Plano geral de monitorização das águas superficiais 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Águas Superficiais 

Local de Amostragem 
Dois locais no rio Tejo, a montante e a jusante da zona de intervenção, e nas ribeiras que 

atravessam o perímetro. Totalizando 14 pontos de amostragem. 

Periodicidade  

Três vezes por ano (Trimestral) * tanto para a fase de construção como para o primeiro ano 

da fase de exploração. No entanto, no ano seguinte ao primeiro da fase de exploração a 

periodicidade pode passar a semestral se os valores assim permitirem.  

Parâmetros  

Temperatura 

Condutividade 

pH 

SST 

Nitratos 

Cloretos 

Sódio 

Potássio 

Oxigénio Dissolvido 

Azoto Amoniacal 

Sólidos Suspensos 

Pesticidas (2,4-D, alacloro, atrazina, bentazona, carbofurão, cimoxanil, dimetoato, diurão, 

MCPA, metalaxil, metribuzina, molinato, paraquato, pendimetalina, propanil, simazina, s-

metolacloro, tebucozanol, Terbutilazina, tirame) 

Zinco 

Cobre 

Chumbo 

Crómio 

Níquel 

Cádmio 

Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares 

Ferro 

Fosfatos 

Fósforo  

Mercúrio 

Caudal 

* a periodicidade sugerida está relacionada com o início do ano agrícola. Os agricultores iniciam a preparação das parcelas no final do 
Inverno/início da Primavera; durante esta fase, dever-se-á realizar a primeira recolha por forma a caracterizar a situação de referência do 
início do ano agrícola. A segunda recolha deverá realizar-se na altura das primeiras chuvas, coincidindo com o Outono. A terceira (e 
ultima) recolha deverá coincidir com o período do Inverno. 
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As técnicas e métodos de análise a utilizar para os diferentes parâmetros a considerar nas águas destinadas à 

rega devem seguir o definido pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. 

 

Os registos recolhidos serão carregados numa base de dados alfanumérica, e o tratamento dos dados será 

efectuado através de tabelas e gráficos que permitam ilustrar a evolução da qualidade das águas superficiais ao 

longo do ano; para isto, serão utilizados softwares comerciais de uso corrente com este tipo de funcionalidades 

(EXCEL, ACCESS, ou outros). A análise dos dados é feita por comparação com os valores legalmente definidos 

no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. Importa fazer em todas as campanhas de monitorização uma 

descrição das condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras.  

 

Na fase de construção, a implementação deste plano de monitorização caberá ao dono da obra, através dos 

responsáveis envolvidos nas acções de manutenção e gestão ambiental, podendo ser delegada na fiscalização 

ou no empreiteiro. Na fase de exploração, esta responsabilidade deverá ficar acometida à entidade responsável 

pela exploração e conservação do empreendimento, ou seja, neste caso, uma associação de beneficiários 

existente ou especialmente constituída para o efeito. Estas entidades deveram submeter à apreciação da 

autoridade de AIA (neste caso, a Agência Portuguesa do Ambiente) um relatório anual com os resultados do 

controlo efectuado e a respectiva avaliação. O plano de monitorização deverá ser analisado e reajustado sempre 

que se torne premente. 

 

8.1.1.2 Estrutura do relatório de monitorização 

 

Cada acção de monitorização deve culminar na elaboração de um relatório de monitorização (RM), da 

responsabilidade das entidades atrás referidas que, a cada momento, se encontram encarregues de 

implementar o plano de monitorização, devendo, para tal, adaptar-se ao presente caso concreto a estrutura 

indicada no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. A referida estrutura poderá basear-se na seguinte 

proposta: 

 

Estrutura do RM Conteúdos 

1. Introdução 

− identificação e objectivos da monitorização; 
− âmbito da monitorização; 
− enquadramento legal; 
− apresentação da estrutura do relatório; 
− identificação da equipa técnica. 

2. Antecedentes 
− referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os 

impactes nas águas superficiais sujeitas a monitorização; 
− referência a eventuais reclamações ou controvérsias externas. 

3. Descrição do programa de 

monitorização 

− identificação dos parâmetros a medir ou registar; 
− representação dos locais de amostragem, medição ou registo; 
− identificação dos métodos e equipamentos de recolha de dados utilizados; 
− descrição dos métodos de tratamento dos dados; 
− relacionamento dos dados com as características do projecto; 
− descrição dos critérios de avaliação e interpretação dos dados. 
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4. Resultados do programa de 

monitorização 

− apresentação dos resultados obtidos e sua discussão, interpretação e 
avaliação face aos critérios definidos; 

− avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os 
impactes. 

5. Conclusões 

− síntese das conclusões da actividade de monitorização; 
− apresentação de propostas de novas medidas de mitigação de situações 

negativas encontradas e/ou de alteração de medidas já adoptadas; 
− apresentação de sugestões para a revisão do programa de monitorização 

proposto e da periodicidade de futuros RM. 
 

Os resultados e conclusões apresentadas nos RM devem ser discutidos com representantes das entidades 

causadoras dos impactes e com os receptores potenciais dos mesmos. 

 

8.1.2 Água Subterrânea 
 

Considera-se objectivo do presente plano a avaliação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos 

subterrâneos. O controlo da qualidade terá em consideração o Decreto-Lei 236/98 de 01 de Agosto no qual se 

estabelecem normas e critérios de qualidade com a finalidade de proteger e melhorar a qualidade das águas 

presentes nos aquíferos e terá igualmente em consideração o Decreto-Lei n.º 306/2007 que será tido em conta 

para os valores paramétricos.  

 

O controlo de qualidade da água subterrânea averiguará o efeito das acções previstas sobre este recurso, sendo 

igualmente possível analisar parcialmente o efeito da actividade agrícola sobre o meio aquífero. 

 

È ainda de notar para a necessidade de controlar a evolução dos níveis hidrostáticos e caudais extraídos dos 

furos a captar dos depósitos aluvionares.  

 

Deve ainda ter-se em conta que os parâmetros, o número de analises e as épocas do ano em que estas se 

realizam devem estar associados às diferentes fases da actividade agrícola (preparação dos terrenos, adubação 

e tratamento com fitofármacos, períodos de ponta na rega, etc.) e a épocas do ano bem marcadas, do ponto de 

vista climatérico, nomeadamente a altura das primeiras chuvas, quando se realizará uma primeira lavagem dos 

terrenos, e no período final do Inverno/início da Primavera em que, por princípio, a lavagem de terrenos e 

renovação da qualidade da água foi máxima e não houve introdução adicional de produtos químicos 

provenientes da agricultura (época de melhor qualidade ambiental). Deverão, no entanto, ser criteriosamente 

escolhidos (e ser mantidos) ao longo da monitorização, quer os locais de controlo, quer os parâmetros a 

analisar, de modo a serem representativos (e não excessivos) para que este estudo seja eficiente 

(representativo, rápido e económico). 

8.1.2.1 Metodologia proposta 
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Quando se estabelece a necessidade de propor medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos 

ambientais, está-se claramente a referir apenas a potenciais impactes negativos. Para além da avaliação inicial, 

também a própria monitorização pós-projecto, por visar essencialmente a avaliação da eficácia das medidas 

previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos constitui uma medida de 

mitigação de potenciais impactes ambientais. 

 

Assumindo que todas as acções humanas têm impacte no ambiente, então, a melhoria do desempenho 

ambiental é um resultado directo da implementação de medidas de controlo e minimização desses impactes. Um 

primeiro passo para se conseguir avaliar a melhoria do desempenho ambiental consiste na monitorização 

permanente dos impactes que necessitam ser controlados e minimizados. Para um correcto controlo do 

desempenho ambiental das actividades associadas ao projecto, deverá ser implementado um sistema de 

monitorização para a qualidade das águas, subterrâneas, relacionado fundamentalmente com o sentido mais 

provável de fluxo subterrâneo determinado na situação de referência fazendo assim a avaliação de montante 

para jusante na área limítrofe do projecto.  

 

No plano de monitorização para as águas subterrâneas foram definidos os locais a monitorizar, os parâmetros a 

controlar e a frequência de amostragem. A recolha de amostras e determinação dos parâmetros seleccionados 

serão efectuadas por um laboratório credenciado (Agroleico, Lda). 

 

Quadro 8-2– Plano geral de monitorização das águas subterrâneas 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Águas Subterrâneas 

Local de Amostragem 

Ponto 68 – ISA – M= 172140 e P=269740 

Ponto 330/187 – INAG – M=176820 e P= 275630 

Ponto 330/230 – INAG – M=174000 e P= 271860 

Ponto 330/231 – INAG – M=175050 e P= 275180 

Ponto 330/232 – INAG – M=174380 e P= 274000 

Ponto 330/51111 – CCDR – M=175560 e P= 273320 

Ponto 12537 – CCDR – M=174009 e P= 269562 

Ponto 303 – Particular – M=174120 e P= 275600 

(ver Figura seguinte)  

Periodicidade 

Três vezes por ano (Trimestral) * tanto para a fase de construção como para o primeiro ano 

da fase de exploração. No entanto, no ano seguinte ao primeiro da fase de exploração a 

periodicidade pode passar a semestral se os valores assim permitirem.  

Parâmetros 

Temperatura 

Condutividade 

pH 

SST 

Nitratos 

Cloretos 

Sódio 
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Potássio 

Oxigénio Dissolvido 

Azoto Amoniacal 

Sólidos Suspensos 

Pesticidas (2,4-D, alacloro, atrazina, bentazona, carbofurão, cimoxanil, dimetoato, diurão, 

MCPA, metalaxil, metribuzina, molinato, paraquato, pendimetalina, propanil, simazina, s-

metolacloro, tebucozanol, Terbutilazina, tirame) 

Zinco 

Cobre 

Chumbo 

Crómio 

Níquel 

Cádmio 

Oleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares 

Ferro 

Fosfatos 

Fósforo  

Mercúrio 

Níveis Piezométricos 

Caudal 

* a periodicidade sugerida está relacionada com o início do ano agrícola. Os agricultores iniciam a preparação das parcelas no final do 
Inverno/início da Primavera; durante esta fase, dever-se-á realizar a primeira recolha por forma a caracterizar a situação de referência do 
início do ano agrícola. A segunda recolha deverá realizar-se na altura das primeiras chuvas, coincidindo com o Outono. A terceira (e 
ultima) recolha deverá coincidir com o período do Inverno. 
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Figura 8-1 - Localização aproximada dos Pontos de água existentes na área em estudo (Localização a verde 

fluorescente dos pontos de amostragem) (S/Escala) 

 

As técnicas e métodos de análise a utilizar para os diferentes parâmetros a considerar nas águas destinadas à 

rega devem seguir o definido pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. 
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Os registos recolhidos serão carregados numa base de dados alfanumérica, e o tratamento dos dados será 

efectuado através de tabelas e gráficos que permitam ilustrar a evolução da qualidade das águas subterrâneas 

ao longo do ano; para isto, serão utilizados softwares comerciais de uso corrente com este tipo de 

funcionalidades (EXCEL, ACCESS, ou outros). A análise dos dados é feita por comparação com os valores 

legalmente definidos no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. Importa fazer em todas as campanhas de 

monitorização uma descrição das condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras para 

facilitar a compreensão de alguns valores.  

 

Na fase de construção, a implementação deste plano de monitorização caberá ao dono da obra, através dos 

responsáveis envolvidos nas acções de manutenção e gestão ambiental, podendo ser delegada na fiscalização 

ou no empreiteiro. Na fase de exploração, esta responsabilidade deverá ficar acometida à entidade responsável 

pela exploração e conservação do empreendimento, ou seja, neste caso, uma associação de beneficiários 

existente ou especialmente constituída para o efeito. Estas entidades deveram submeter à apreciação da 

autoridade de AIA (neste caso, a APA) um relatório anual com os resultados do controlo efectuado e a respectiva 

avaliação. O plano de monitorização deverá ser analisado e reajustado sempre que se torne premente. 

 

8.1.2.2 Estrutura do relatório de monitorização 

 

Cada acção de monitorização deve culminar na elaboração de um relatório de monitorização (RM), da 

responsabilidade das entidades atrás referidas que, a cada momento, se encontram encarregues de 

implementar o plano de monitorização, devendo, para tal, adaptar-se ao presente caso concreto a estrutura 

indicada no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. A referida estrutura poderá basear-se na seguinte 

proposta: 

 

Estrutura do RM Conteúdos 

1. Introdução 

− identificação e objectivos da monitorização; 
− âmbito da monitorização; 
− enquadramento legal; 
− apresentação da estrutura do relatório; 
− identificação da equipa técnica. 

2. Antecedentes 
− referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os 

impactes nas águas superficiais sujeitas a monitorização; 
− referência a eventuais reclamações ou controvérsias externas. 

3. Descrição do programa de 

monitorização 

− identificação dos parâmetros a medir ou registar; 
− representação dos locais de amostragem, medição ou registo; 
− identificação dos métodos e equipamentos de recolha de dados utilizados; 
− descrição dos métodos de tratamento dos dados; 
− relacionamento dos dados com as características do projecto; 
− descrição dos critérios de avaliação e interpretação dos dados. 

4. Resultados do programa de 

monitorização 
− apresentação dos resultados obtidos e sua discussão, interpretação e 

avaliação face aos critérios definidos; 
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− avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os 
impactes. 

5. Conclusões 

− síntese das conclusões da actividade de monitorização; 
− apresentação de propostas de novas medidas de mitigação de situações 

negativas encontradas e/ou de alteração de medidas já adoptadas; 
− apresentação de sugestões para a revisão do programa de monitorização 

proposto e da periodicidade de futuros RM. 
 

Os resultados e conclusões apresentadas nos RM devem ser discutidos com representantes das entidades 

causadoras dos impactes e com os receptores potenciais dos mesmos. 
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8.2  RUÍDO 

 

Para a monitorização do aspecto ruído define-se apenas um plano de monitorização para a fase de construção. Assim: 

 

Fase Monitorizações 
previstas 

Parâmetros a 
monitorizar 

Local de 
amostragem 

Equipamento Documentos de 
Referência 

Periodicidade Critérios de 
avaliação dos 

dados 

Durante a fase 
de construção  

Trimestral 

Valor-limite de 
exposição máxima e 
Critério de 
Incomodidade 

Construção 

Sempre que 
exista alguma 
reclamação 

LAeq do Ruído 
Ambiente, nos períodos 
de referência (diurno, 
entardecer e nocturno) 
em que exista Ruído 
Particular com as 
seguintes características: 
• Malha de 

ponderação – A 
• 1/3 de oitava 
• Medição em 

simultâneo do LAeq 
com característica 
Impulsiva e Fast 

• Medição em dois 
dias distintos 

Junto à ocupação 
sensível 
potencialmente 
mais incomodada 
pela ocorrência 
dos trabalhos 

Sonómetro 
Integrador de 
Classe I 
devidamente 
calibrado 

• Decreto-Lei 
n.º9/2007; 

• NP1730 
• Documentação 

técnica do IPAC 
• Mapa de Ruído do 

Concelho 

Até à cessação 
da reclamação 

Critério de 
Incomodidade 
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9. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 
 

Tendo em atenção o processo que já antecedeu o Projecto de Ordenamento Fundiário das freguesias de 

Pinheiro Grande e Carregueira, o presente EIA constitui uma reformulação do EIA já existente o que nalguns 

aspectos se revelou particularmente complicado, em especial no que respeita à Biologia e Património dado 

que não existirem novos elementos aos trabalhos já desenvolvidos nos EIAs anteriores. 

 

Refira-se ainda um outro aspecto bastante importante que se prende com a localização do Estaleiro. Não 

efectuada qualquer localização do Estaleiro dado que todo o projecto se desenvolve em áreas de RAN e 

REN, pelo que a localização do projecto terá de ser acordada com a CCDR, DRA e com a Câmara Municipal 

antes de ser iniciado o processo de construção. 
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10. CONCLUSÃO 
 

O Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e Carregueira insere-se na vasta 

zona da Lezíria do Tejo (também designada Campo), formada por aluviões quaternários que se estendem ao 

longo do rio Tejo e que possuem um elevada capacidade produtiva, constituindo uma das melhores regiões 

agrícolas do país.  

 

Face às limitações estruturais e infra-estruturais que esta zona apresenta actualmente, condicionando 

seriamente a rentabilidade e competitividade da actividade agrícola e, simultaneamente, afectando a 

protecção e preservação dos valores ambientais, a AGROTEJO – União Agrícola do Norte do Vale do Tejo 

decidiu lançar a iniciativa de promover a realização do presente Projecto. 

 

O presente Projecto possui três sectores de actuação: infra-estruturas, reorganização predial e 

melhoramentos fundiários, cada um deles constituído por várias acções. 

 

A caracterização da situação de referência, considerando os diversos descritores ambientais, permitiu 

constatar que a área estudada é uma zona já muito intervencionada, sem habitats relevantes, e com uma 

paisagem rural típica da lezíria ribatejana. 

 

As acções a desenvolver consistem fundamentalmente na reorganização predial, na melhoria das redes de 

caminhos agrícolas e enxugo e drenagem, na instalação de uma estação de bombagem, na reparação e 

revitalização da maracha. Estas obras serão faseadas, repartidas em dois períodos de 24 semanas 

compreendidas no período entre Maio e Outubro, sendo necessário um prazo total de pouco mais de 2 anos 

para a sua completa execução. 

 

As obras a executar têm em vista melhorar as condições actuais da actividade agrícola, com o objectivo de 

incrementar os níveis de rentabilidade e, simultaneamente, permitir a introdução de medidas melhoradoras 

de carácter ambiental e social. 

 

A inexistência de uma adequada rede de enxugo e drenagem, que permita escoar eficazmente as águas de 

drenagem provenientes das encostas adjacentes ao perímetro (Charneca), conduzindo-as até ao rio Tejo, 

origina a ocorrência frequente de situações de encharcamento dos terrenos agrícolas em diversas zonas da 

área estudada, limitando, por essa via, a exploração agrícola desses terrenos. 

 

Actualmente, o uso do solo dominante é o uso agrícola, havendo uma representatividade diminuta do uso 

florestal. A maior representatividade corresponde às culturas anuais de regadio, onde predominam o milho, 
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as culturas horto-industriais e algumas hortícolas para consumo em fresco. Seguem-se as culturas 

permanentes, com destaque para a vinha e os pomares. 

 

Dado o elevado grau de intervenção humana já hoje sentido nesta zona devido à intensificação agrícola a 

que está sujeita, a análise da situação de referência aponta um baixo valor ecológico e paisagístico no 

perímetro. O carácter eminentemente agrícola da paisagem, com escasso coberto vegetal natural, leva a que 

não ocorram situações muito preocupantes, uma vez que as redes de infra-estruturas, nomeadamente 

caminhos e drenagem, não interceptam as manchas florestais existentes. 

 

Nos sectores de actividade económica da região, predomina largamente o sector agrícola, cuja produção 

assenta em explorações de carácter eminentemente familiar, com uma população agrícola de baixo nível de 

instrução e elevado nível etário. Além disso, em termos de estrutura, essas explorações caracterizam-se por 

uma elevada fragmentação e dispersão de parcelas, bem como por grandes desajustes na configuração 

destas parcelas (valores elevados da relação comprimento/largura). 

 

A execução das obras previstas trará consigo alguns aspectos negativos ligeiros relacionados com os 

recursos hídricos, qualidade do ar, ruído, ordenamento do território, resíduos, paisagem e habitats. No 

entanto, o balanço entre a situação actual e a situação em fase de obra, coloca o resultado esperado em 

valores com pouco significado, uma vez que os principais impactes se encontram associados à actividade 

agrícola que já hoje se desenvolve na zona e que se continuará a desenvolver no futuro. 

 

A aplicação das medidas de minimização apresentadas e um acompanhamento/fiscalização das obras serão 

acções mais que suficientes para controlar todos os aspectos negativos da fase de construção. 

 

O aspecto positivo mais marcante da implementação do projecto centra-se ao nível da sócio-economia, tendo 

como resultado previsto um aumento significativo dos rendimentos dos empresários agrícolas, com todas as 

vantagens acessórias daí decorrentes. 

 

Também o reforço e revitalização da maracha surge como uma acção importante do Projecto, através do seu 

efeito protector contra as cheias, que irá contrariar a constante tendência para a degradação dos solos de 

elevado valor agrícola desta zona. Além disso, irá incrementar a protecção do habitat ribeirinho, excelente 

zona para a manutenção das biocenoses típicas deste habitat e irá, ainda, manter as características da 

paisagem tão peculiares da paisagem da lezíria.  

 

A monitorização irá incidir sobre a qualidade das águas superficiais, atendendo aos impactes previstos e à 

inexistência de registos que permitam avaliar a situação, através da implementação do plano proposto neste 

estudo que inclui a recolha periódica de dados e apresentação de relatórios específicos (relatórios de 

monitorização). 
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Em suma, verifica-se que o Projecto de Ordenamento Fundiário das Freguesias de Pinheiro Grande e 

Carregueira é um projecto de defesa do rendimento das populações, com grandes preocupações ambientais. 

O aumento deste rendimento através dum aproveitamento adequado dos recursos hídricos, da conservação 

dos solos e dos habitats (reforço da maracha) são elementos duma nova forma de gestão da paisagem rural 

– ecologia da paisagem.  

 

A agricultura que se fazia na zona de estudo, vai continuar a fazer-se com uma optimização dos recursos 

naturais, com preocupações conservacionistas. A aplicação das medidas de minimização apresentadas e do 

programa de monitorização proposto, poderá minorar bastante os aspectos negativos descritos que serão 

mais pontuais e totalmente reversíveis. 
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