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1 PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

Com este capítulo pretende-se estabelecer um cenário de evolução da área de estudo sem 
a concretização do Projecto, ou seja, a alternativa zero. 

A área de estudo situa-se no "interior alentejano", uma zona, por definição, caracterizada 
ainda pela sua ruralidade, onde não é expectável, nem se encontram claramente previstas 
nos Planos Directores Municipais dos concelhos de Beja e Vidigueira, grandes alterações ao 
presente uso e ocupação do solo.   

Assim, é previsível que a região, na ausência do Projecto, mantenha a sua estrutura 
organizacional, com permanência da forte característica agrícola da área.  

Como os usos do solo caracterizados anteriormente atestam, mesmo na ausência do 
Projecto, a área em equação tem vindo já a sofrer uma “modernização” das práticas 
agrícolas, designadamente através da instalação de culturas regadas. 

Estas novas culturas reflectem, por um lado, a inegável maior competitividade em termos de 
mercado que as mesmas apresentam face às práticas culturais mais tradicionais e, por outro 
lado, a expectativa já criada pelos agricultores de que a área será beneficiada no âmbito da 
implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) – expectativa, 
diga-se, legítima, uma vez que se tem assistido à aprovação sucessiva das várias “peças” 
que constituem o Empreendimento e sua consequente passagem para obra e mesmo, 
nalguns casos, entrada em exploração. 

De qualquer forma, e mesmo sem o EFMA, se se assumir como válida a hipótese de que a 
área em estudo manterá as suas características agrícolas, seria sempre expectável uma 
reconversão cultural para regadio, dadas as adequadas características dos solos para tal 
tipo de agricultura e o sensível aumento de rendimento que a mesma representa para quem 
a pratica. 

Assim, estima-se que, mesmo sem o Projecto, se assistirá a um paulatino aumento da área 
de culturas regadas (com destaque para o olival e, nalgumas áreas, a vinha), 
eventualmente, no entanto, a um ritmo mais lento do aquele que a implementação do 
Projecto possibilita. 

Este cenário conduziria, ao fim de algum tempo, a uma de duas situações possíveis: 

a) a exaustão dos recursos hídricos endógenos da região, quer os subterrâneos 
(tanto mais que a área é, como se verificou, pouco produtiva a este nível), quer os 
superficiais, se se considerarem apenas os pontos de água actualmente existentes e as 
suas afluências próprias. No limite, e quando se alcançasse esta situação, este cenário 
implicaria o abandono agrícola dos terrenos, inevitavelmente com importantes 
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consequências negativas para os agrossistemas e socioeconomia da região, mas 
igualmente com outros impactes ambientais negativos evidentes (desde logo sobre os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por exemplo); 

b) a proliferação de novas origens de água de iniciativa privada, dando, como tal, 
origem a perímetros de rega “desordenados”. Este cenário implicaria, no limite, a construção 
de um conjunto mais ou menos vasto de barragens, charcas, furos e captações superficiais 
(designadamente deve ser considerada a hipótese de os particulares irem captar água 
directamente à albufeira de Pedrógão, recorrendo a sistemas de adução próprios, uma vez 
que este grande armazenamento já se encontra concluído e em exploração). Esta hipótese 
de evolução da situação de referência acarretaria, para além dos impactes negativos sobre 
os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) que são evidentes, um conjunto de 
impactes associados à exploração de áreas regadas que não difeririam, na substância, dos 
que serão seguidamente tratados a propósito da fase de exploração do Projecto. A estes 
impactes acresceriam os impactes sobre o ordenamento do território, inevitáveis em virtude 
de se estar a substituir os blocos de rega previstos no Projecto, por perímetros de regadio 
não articulados entre si e, portanto, “desordenados”. 
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2 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

2.1 PRINCIPAIS ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

No presente capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais resultantes da 
implementação da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão, considerando o 
seguinte: 

– As características intrínsecas do projecto e a fase de Projecto de Execução em que 
se encontra, bem como as possíveis acções agressivas para o ambiente resultantes 
da sua construção, explorado e desactivação. 

– A caracterização da situação de referência e a projecção da situação de referência. 

Nesta fase foram identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da 
implantação das infra-estruturas do projecto “Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do 
Pedrógão”, relativamente aos descritores biofísicos e socioeconómicos referidos na 
Caracterização da Situação de Referência. Também de acordo com a legislação em vigor 
foram analisados os impactes cumulativos da “Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do 
Pedrógão” com outros projectos que ocorram na região e realizou-se uma avaliação 
comparativa dos impactes previstos para as diferentes componentes. 

Durante a fase de construção e em termos genéricos as principais actividades consideradas 
como potencialmente geradoras de impactes foram as seguintes: 

– Estaleiros. Instalação e actividade. 

– Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção. 

– Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas. 

– Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes. 

– Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos. 

– Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente. 

– Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente. 

– Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente. 

– Execução do circuito hidráulico (condutas e canal). 

– Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança. 

– Rede viária - Beneficiação de acessos existentes. 

– Rede de drenagem - Regularização e limpeza de linhas de água. 
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É de salientar que os impactes produzidos pela execução das infra-estruturas projectadas 
potenciam um conjunto de impactes ambientais comuns que são próprios a muitas obras de 
construção civil. Neste sentido, durante os trabalhos de construção, são expectáveis 
impactes ao nível de distintos descritores, que se identificam e avaliam nos itens seguintes. 

A identificação dos impactes associados à fase de exploração revela-se mais complexa do 
que relativamente à fase construção, devido essencialmente aos seguintes motivos: 

– As intervenções previstas poderão afectar de forma extensiva o território 
apresentando situações muito diversas, no que respeita às possíveis consequências 
directas e/ou indirectas. 

– O grau de definição de algumas dessas alterações indirectas é, de um modo geral, 
muito escasso, encontrando-se algumas delas completamente indefinidas, pelo que 
o processo de identificação e avaliação é apresentado de uma forma mais genérica; 

– As alterações relacionadas com o tipo e método de cultivo apresentam uma 
determinada incerteza pelo facto de dependerem da evolução de mercado e de 
outras variáveis de difícil previsão. 

Atendendo ao referido, para a fase de exploração identificaram-se as seguintes acções 
como potencialmente geradoras de impacte: 

– Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome. 

– Presença, funcionamento e manutenção da Estação Elevatória de Pedrógão, 
Margem Direita. 

– Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Pedrógão e da estação 
elevatória adjacente. 

– Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Selmes e da estação 
elevatória adjacente. 

– Presença, funcionamento e manutenção do circuito hidráulico. 

– Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega. 

– Presença, utilização e manutenção da rede viária. 

– Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem. 

– Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro. 

No que respeita à fase de desactivação, uma vez que o tempo de vida útil deste projecto é 
de várias décadas, não se afigura possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz 
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respeito à fase de desactivação deste projecto, que poderá passar pelo simples abandono 
das infra-estruturas ou mesmo desmantelamento integral de todas as infra-estruturas. 

Nestas condições para as principais infra-estruturas do projecto, face ao conhecimento 
técnico actual poderão ser adoptadas as seguintes cenários: 

– Abandono/desactivação – permanência das infra-estruturas no terreno 
desactivadas, sem manutenção, mas assegurando que a sua permanência não 
acarreta risco ambientais e de segurança. 

– Reconversão – as infra-estruturas deixam de ter as funções para as quais foram 
concebidas mas irão adquirir novas funcionalidades. Neste cenário admitem-se 
intervenções de requalificação das infra-estruturas. 

– Remoção – as infra-estruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas 
práticas ambientais de tratamento de resíduos. 

2.2 METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

Os impactes foram avaliados, sempre que tecnicamente possível, através de métodos 
adequados, nomeadamente através da elaboração de uma “Matriz de Identificação e 
Avaliação dos Impactes” mediante o estabelecimento de relações entre as principais acções 
do projecto versus descritores ambientais, identificando deste modo as relações de causa-
efeito e, consequentemente, os principais impactes ambientais gerados pelos projectos. 

Os impactes foram avaliados considerando os seguintes aspectos: 

A metodologia adoptada para a identificação e análise dos impactes ambientais tomou em 
consideração o tipo de factores que, em cada uma das fases do empreendimento, é 
responsável pela sua ocorrência. Foram também ponderadas as características globais do 
projecto hidroagrícola para análise diferenciada dos impactes ambientais na fase de 
construção, fase de exploração e fase de desactivação. 

No que se refere à importância dos impactes determinados nestas fases, adaptou-se uma 
metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo a cada um deles um conjunto de parâmetros 
descritivos das suas características, sendo eles: 

Sentido 
valorativo 

Parâmetro que distingue os impactes com efeitos benéficos (positivos) dos 
que têm efeitos prejudiciais (negativos) ou dos que não têm efeitos (nulos). 

Tipo de 
ocorrência 

Parâmetro que avalia se os impactes são determinados directamente pelo 
projecto (directos) ou sejam induzidos por actividades relacionadas 
(indirectos). 

Duração Parâmetro que diferencia os impactes que se verificam num intervalo de 
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tempo limitado (temporário) ou ilimitado (permanente). 

Probabilidade de 
ocorrência 

Parâmetro que classifica o impacte de acordo com o grau de certeza (certo) 
ou da probabilidade da sua ocorrência (provável ou improvável). 

Âmbito espacial Parâmetro que determina se o impacte se reflecte ao nível local, regional ou 
nacional. 

Desfasamento 
no tempo 

Parâmetro que exprime o intervalo de tempo que medeia o momento do início 
da acção e a ocorrência do correspondente impacte. Será assim considerado 
imediato (se decorrer após a acção), de médio ou longo prazo (consoante o 
intervalo de tempo decorrido). 

Reversibilidade Parâmetro que caracteriza o impacte como irreversível ou reversível 
consoante os respectivos efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a 
médio ou longo prazo, designadamente quando cessa a correspondente 
causa. 

Significado Parâmetro que avalia a dimensão da perturbação induzida por cada uma das 
acções e assume os seguintes graus: pouco significativo, significativo e 
muito significativo. Os impactes negativos serão considerados significativos 
(ou muito significativos) se determinarem importantes afectações sobre o 
equilíbrio dos ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos 
processos ecológicos, perturbando ou destruindo efectivos significativos, a 
diversidade ou a estabilidade das populações, espécies vegetais e animais 
endémicas, raras ou ameaçadas, ou atingindo o património protegido por 
legislação específica; os impactes serão considerados muito significativos se 
a importância dos equilíbrios ou das espécies afectadas for grande ou ainda 
se a extensão das áreas afectadas for considerável. 

Magnitude Parâmetro que quantifica, de modo qualitativo, a dimensão do impacte 
(reduzido, médio ou elevado). 

Estas categorias relativas resultam da análise dos peritos sectoriais, da utilização de 
modelos matemáticos de simulação da evolução de alguns descritores (por exemplo no 
caso da qualidade da água e da disponibilidade de água no meio hídrico) em resultado da 
implementação do projecto, assim como através da comparação com valores disponíveis na 
literatura, obtendo-se assim uma relação entre valores reais e esta categorização de 
impactes passíveis de afectarem significativamente a qualidade do ambiente e/ou de vida. 

Serão consideradas as interacções entre os diferentes impactes, ao nível dos vários 
descritores, e a existência de impactes cumulativos ou sinergéticos com outros projectos, 
existentes ou previstos, sobretudo no contexto do Sistema Global de Rega de Alqueva e 
para os descritores considerados mais relevantes. Serão, por fim, identificados os impactes 
que não podem ser minimizados e avaliados os impactes residuais. 
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No Anexo 1 apresenta-se a matriz síntese da avaliação de impactes descriminada por 
descritor para as fases de construção, exploração e desactivação. 

2.3 CLIMA 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.3.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção e montagem dos estaleiros previstos poderão implicar 
alguma mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos 
ou assentamento de maquinaria e infra-estruturas, podendo causar, a nível local, alguma 
libertação de poeiras para a atmosfera, bem como alterações no valor do albedo da 
superfície, influenciando o balanço da energia do sistema climático. 

Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes 
atmosféricos, em especial partículas em suspensão, que contribuem para a alteração do 
balanço da radiação da atmosfera, modificando a estrutura térmica e a dinâmica da 
atmosfera podendo activar a nucleação e a formação de nuvens, de nevoeiros e de 
precipitação. 

No entanto, tendo em conta a duração relativamente curta da acção em questão, e tratando-
se da intervenção de áreas relativamente pequenas, os impactes sobre o clima podem ser 
considerados irrelevantes. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 
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Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

A necessidade de desmatar os locais de implantação das infra-estruturas, nomeadamente 
as estações elevatórias e as albufeiras de Selmes e S. Pedro e grande parte do circuito 
hidráulico, poderá provocar um pequeno aumento da temperatura próximo do solo e uma 
ligeira diminuição da humidade relativa do ar, devido a uma possível perda de capacidade 
de regularização térmica. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

As acções associadas à exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais 
sobrantes implicam uma grande mobilização de terras e criação de plataformas para acesso 
de máquinas e veículos, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a 
atmosfera, influenciando o balanço da energia do sistema climático. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

As acções associadas à execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 
implicam uma grande mobilização de terras (tendo em conta que o volume útil da albufeira à 
cota do NPA é de aproximadamente 10 000 dam3) e criação de plataformas para acesso de 
máquinas e veículos ou assentamento de maquinaria e infra-estruturas, podendo causar, a 
nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera, bem como alterações no valor do 
albedo da superfície, influenciando o balanço da energia do sistema climático. 

A execução das infra-estruturas referidas envolve ainda a circulação de máquinas e 
veículos, que originam a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em 
suspensão, que contribuem para a alteração do balanço da radiação da atmosfera, 
modificando a estrutura térmica e a dinâmica da atmosfera podendo activar a nucleação e a 
formação de nuvens, de nevoeiros e de precipitação. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.3.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro  

A presença da barragem de São Pedro, que irá inundar uma área relativamente extensa 
(cerca de 183 ha), favorece o aumento da evaporação o que, em situações climáticas 
específicas (baixa velocidade do vento, estabilidade atmosférica), poderá provocar o 
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aumento da humidade do ar sobre as mesmas e nas zonas confinantes, ocasionando a 
formação local de nevoeiros. Esta acção poderá provocar um impacte: 

 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Os impactes positivos são devidos à contribuição para a criação de um microclima 
caracterizado por uma maior amenidade no Verão e no Inverno e serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.3.3 Fase de desactivação 

Para a fase de desactivação do aproveitamento hidroagrícola em análise foram 
considerados três cenários possíveis: abandono, reconversão e remoção. 

Relativamente a um cenário de abandono, não se prevêem impactes no clima. 
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Considerando os cenários de reconversão e remoção, prevê-se o desmantelamento parcial 
ou total das infra-estruturas de apoio à rega, pelo que se prevê a necessidade de efectuar 
escavações. Estas acções poderão implicar alguma mobilização de terras e criação de 
plataformas para acesso de máquinas e veículos ou assentamento de maquinaria e infra-
estruturas, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera, 
influenciando o balanço da energia do sistema climático. 

Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes 
atmosféricos, em especial partículas em suspensão, que contribuem para a alteração do 
balanço da radiação da atmosfera, modificando a estrutura térmica e a dinâmica da 
atmosfera podendo activar a nucleação e a formação de nuvens, de nevoeiros e de 
precipitação. 

No entanto, tendo em conta a duração relativamente curta da acção em questão, e tratando-
se da intervenção de áreas relativamente pequenas, os impactes sobre o clima podem ser 
considerados irrelevantes. 

2.4 USOS DO SOLO 

Os usos do solo, por si próprios, correspondem a uma caracterização da situação de 
referência que, essencialmente, serve de suporte a um conjunto de comunidades de 
carácter mais ou menos natural e de actividades humanas que alteram e promovem esses 
mesmos usos do solo. 

De facto, na área de estudo, a totalidade dos usos do solo presentes tem origem antrópica, 
com diferentes graus de perturbação, intervenção e modelação. Ou seja, não estamos em 
presença de quaisquer usos do solo que correspondam, stricto sensu, a habitats naturais. 

Assim, e no limite, poder-se-á considerar que o projecto em estudo induzirá alterações em 
usos do solo, todos eles com a mesma origem (humana), independentemente dos diversos 
valores ecológicos, paisagísticos, agrícolas ou socioeconómicos que os mesmos implicam. 

De facto, pode assumir-se que os diversos usos do solo não têm, intrinsecamente, valores 
diferentes. 

Note-se que, do ponto de vista da Ecologia, da Paisagem ou dos Agrossistemas, esta 
assumpção não é, naturalmente, verdadeira, possuindo então os diversos usos do solo, 
valores muito diferenciados que, no limite, até poderão ser contraditórios entre descritores 
(por exemplo, um olival de regadio não tem, seguramente, o mesmo valor do ponto de vista 
ecológico ou agrícola). 



 
 
 

12 
 

 

No entanto, os usos do solo, quando considerados isoladamente, não possuem a priori 
quaisquer características que tornem uma determinada classe mais “valiosa” que qualquer 
outra. 

Desta forma, a avaliação de impactes que se pode fazer sobre os usos do solo 
corresponderá apenas a uma contabilização de afectações por classe de ocupação, 
comparando com a percentagem (ou área) dessa mesma classe face à realidade concreta 
dos usos do solo na área de estudo. Esta contabilização encontra-se efectuada na 
Caracterização da Situação de Referência deste descritor (Tomo 2 do Relatório). 

Assim, quaisquer alterações que o projecto venha a introduzir nos usos do solo, 
designadamente as de carácter permanente, terão inevitavelmente repercussões na 
Paisagem, na Ecologia e, sendo esta uma região marcadamente rural, nos Agrossistemas. 

Como já se disse, essas alterações terão sentidos, magnitudes e relevâncias muito diversas 
consoante o descritor em análise, não parecendo sequer muito útil efectuar, no presente 
capítulo, qualquer tipo de síntese desses impactes pois, como se viu, os mesmos poderão 
ser irreconciliáveis de descritor para descritor, não cabendo no âmbito do presente EIA 
qualquer discussão sobre se um dado descritor deverá ter um “peso relativo” maior ou 
menor que outro, no contexto da presente Avaliação de Impactes. 

De resto, no próprio Guia Técnico para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de 
Projectos do EFMA (EDIA, 2008) é referido, a propósito da Avaliação de Impactes no 
Descritor Usos do Solo que essa Avaliação deverá ser efectuada”(...) nas várias vertentes 
ambientais em análise no EIA.” 

Desta forma, a análise de impactes a que se refere o presente capítulo deverá forçosamente 
ser remetida para as efectuadas nos capítulos Paisagem, Ecologia e Agrossistemas, sob 
pena de se perder uma visão integradora e, forçosamente, mais ponderada desses mesmos 
impactes. 

Face ao exposto, optou-se por não aprofundar mais no presente capítulo a Avaliação de 
Impactes sobre os Usos do Solo, na certeza, contudo de que a Fase de Construção das 
infra-estruturas que compõem o projecto acarretará sempre impactes no uso do solo, sendo 
que poderão ser temporários ou permanentes, consoante a acção concreta.  

Quanto à Fase de Exploração, importa relembrar a natureza hidroagrícola do Projecto em 
análise, que conduz a que as áreas por ele beneficiadas manterão o actual uso agrícola, 
independentemente das alterações que se venham a verificar nas técnicas agrícolas 
utilizadas (por exemplo sequeiro vs regadio).  

Pelos motivos atrás expostos, optou-se igualmente por, no Tomo 4 do presente Volume 1 
do EIA, não se apresentarem quaisquer medidas de mitigação específicas ou Programas de 
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Monitorização dedicados aos usos do solo, sendo estas componentes abordadas de forma 
aprofundada nos descritores Paisagem, Ecologia e Agrossistemas. 

2.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS  

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.5.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção dos vários estaleiros previstos poderão implicar alguma 
mobilização de terras e criação de plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de 
partículas e consequente aumento da turvação nos cursos de água mais próximos. A 
instalação das infra-estruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão contribuir 
para a impermeabilização dos solos, contribuindo assim para o aumento do escoamento 
superficial. 

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

A abertura de acessos provisórios poderá implicar alterações do escoamento superficial e 
obstrução temporária de cursos de água. Tal como na acção anterior, é possível o aumento 
de sólidos em suspensão nos cursos de água adjacentes aos acessos provisórios. 

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como: 
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Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

De um modo geral, os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas 
não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que 
respeita aos aspectos quantitativos, visto não interferirem directamente com a rede 
hidrográfica e não alterarem a morfologia local. 

Especificamente, na área de desmatação da albufeira de São Pedro, poderão ocorrer 
impactes sobre a qualidade da água da ribeira bem como sobre o seu escoamento 
superficial, já que a remoção do coberto vegetal potencia os efeitos de erosão dos solos, 
com consequentes modificações no regime de escoamento superficial e, também, sub-
superficial, o que se repercute no ciclo hidrológico. Além disso deve referir-se que estas 
acções irão realizar-se com recursos a meios mecânicos que potencio o risco de 
contaminação dos recursos hídricos em caso de incidentes com óleos ou combustíveis. 

Assim prevê-se que os impactes desta acção sobre os recursos hídricos superficiais sejam: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

A exploração das áreas de empréstimo e consequente circulação de máquinas e veículos 
poderão contribuir localmente para a compactação dos solos, o que pode originar um 
incremento do escoamento superficial. A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a 
rede hidrográfica local, criando pequenos cursos de água e obstruir outros. O levantamento 
de poeiras que, por acção do vento e da precipitação, poderão ser arrastadas para os 
terrenos circundantes e para as linhas de água mais próximas, provocando a sua turvação 
devido ao aumento da concentração dos sólidos em suspensão. 

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como:  

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No caso específico da barragem, do tipo aterro zonado, de São Pedro, uma vez que se 
espera obter os materiais de construção dentro da área a inundar pela futura albufeira não 
se prevê, à partida, a necessidade de exploração de manchas de empréstimo localizadas 
noutros locais. Desta forma, evitam-se possíveis impactes associados à exploração de 
grandes manchas, devido à realização de escavações e às consequentes modificações dos 
padrões de drenagem superficial e à redução da espessura de solo não saturado.  

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

A execução da barragem de São Pedro e dos respectivos órgãos anexos interfere 
directamente com a rede hidrográfica local. As obras de implantação da barragem e 
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descarregador de superfície implicam a mobilização de elevados volumes de terra junto à 
ribeira de São Pedro, pelo que é expectável o aumento de partículas e eventuais 
contaminantes de obra, nos troços de jusante da barragem. Com construção da barragem 
será necessária a construção de um desvio temporário da ribeira de São Pedro na secção 
de implantação do corpo. Dependendo do período do ano, os impactes poderão variar 
devido a alternância intra-anual da precipitação verificada no local. 

Assim, prevê-se que os impactes inerentes à construção da barragem de São Pedro sejam: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Para um controlo da qualidade da água no troço da ribeira a intervencionado para 
construção da barragem, prevê-se a monitorização a sua durante a fase de obra. 

Acção: Execução da Estação Elevatória Principal do Pedrógão e área envolvente 

Não se prevê que a construção da estação elevatória do Pedrógão interfira com os recursos 
hídricos do local, devido a sua localização ser a meia encosta e estar longe de qualquer 
linha de água afluente ao rio Guadiana. 

Poderá no entanto referir-se a eventual ocorrência de incidentes ambientais em fase de obra 
que potenciam a ocorrência de escorrências de efluentes para o rio Guadiana. De modo a 
evitar este tipo de impactes, deverão ser cumpridas as medidas de mitigação constantes no 
Tomo 4 do Relatório bem como no Sistema de Gestão Ambiental. Assim poderá prever-se 
os seguintes impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

O reservatório de Pedrógão e respectiva estação elevatória serão construídos num pequeno 
planalto a Sul do barranco do Boieiro. Não se prevê que esta obra interfira com alguma linha 
de água, pelo que os impactes nos recursos hídricos serão desprezáveis. 

Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

O reservatório de Selmes e respectiva estação elevatória serão construídos numa linha de 
água afluente ao barranco de Cabrita. Devido ao facto de se tratar de uma linha de água de 
cabeceira, os impactes serão nulos se a obra for efectuada no período de estiagem. No 
caso de ocorrer precipitação, pode acontecer arrastamento de sólidos e consequente 
aumento de turvação que se propagará para jusante. Poderá também, nesta situação existir 
o risco de contaminação da qualidade da água durante as actividades construtivas. 

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

a) Condutas  

No que se refere à implantação das condutas adutoras ao sistema de rega, prevê-se que os 
impactes nos recursos hídricos estejam relacionados com a turvação pontual das linhas de 
água na zona de intersecção, como consequência da desagregação do solo resultante da 
mobilização da terra necessária às operações de implantação das condutas (abertura de 
valas, introdução da tubagem e consequente fecho). O tipo de conduta a instalar requer a 
necessidade de maquinaria pesada, o que poderá contribuir para uma maior compactação 
dos solos, situação que em períodos de precipitações poderá contribuir para aumentar o 
caudal superficial.  

No Quadro 1 do Anexo 2 listam-se os atravessamentos de linhas de água mais 
importantes. 

Para além das intersecções com as linhas de água, o traçado das condutas adutoras da 
rede primária e secundária acompanha linhas de água em alguns locais. No Quadro 2 do 
mesmo anexo apresentam-se os casos mais relevantes. 

O atravessamento do adutor principal na sua intersecção com a ribeira de Odearce será 
efectuado através de uma conduta enterrada. A implantação da conduta obrigará a 
construção de um desvio provisório. Trata-se de uma obra que interfere directamente com a 
ribeira de Odearce pelo que se prevê a ocorrência de impactes neste recurso hídrico. Os 
impactes expectáveis são os semelhantes aos da construção da barragem de São Pedro: 
arrastamento de sólidos e aumento da turvação na linha de água. Tal como os impactes da 
construção da barragem de São Pedro, são classificados como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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b) Canal 

O traçado do canal acompanha uma cumeada, pelo que não se prevê o atravessamento de 
linhas de água. Podem-se considerar nulos os impactes causados por esta acção. 

Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

No que se refere à implantação das condutas associadas ao sistema de rega, prevê-se que 
os impactes nos recursos hídricos estejam relacionados com a turvação pontual da linha de 
água a jusante da barragem de São Pedro, como consequência da desagregação do solo 
resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação das condutas 
(abertura de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). A ocorrerem, estes 
impactes serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

A beneficiação da rede viária inclui a reabilitação de 5 caminhos existentes. Na maioria dos 
caminhos, dentro do perímetro de rega, as condições de transitabilidade são muito 
deficientes, estando mesmo intransitáveis durante alguns períodos de Inverno, devido ao 
atravessamento de linhas de água com alguma significância. Está prevista a construção de 
26 passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o cruzamento com valas e linhas de 
água. As passagens hidráulicas serão do tipo aqueduto circular com diâmetros entre 0,8 e 
1,5 m. Salientam-se a construção dos atravessamentos do barranco de Vale de Mulheres e 
do barranco do Vale das Boiças, no caminho C1. O caminho C2 intersecta o barranco do 
Vale do Peso e o barranco do Zambujeiro. A linha de água de maior importância afectada 
pela beneficiação da rede viária é o barranco da Quinta de São Pedro. Esta linha de água é 
intersectada pelo caminho C5. 
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No Quadro 3 do Anexo 2, apresentam-se as passagens hidráulicas previstas para a rede 
viária. 

Sendo a construção da rede viária uma obra linear, os impactes expectáveis são 
semelhantes aos esperados na construção da rede de condutas, ou seja: 

 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A execução da rede de drenagem irá causar impactes a nível da hidrologia local. Está 
previsto o reperfilamento e limpeza de várias linhas de água. 

Quadro 2.1 – Rede de drenagem. Linhas de água intervencionadas. 

Tipo de 
intervenção Linha de água Extensão da 

intervenção (km) 

Limpeza/ 
conservação 

Barranco de Alcaria 1,9 
Barranco das Boiças 1,1 

Barranco da Tojeiras (afl. do b.co do Malheiro) 0,8 
Barranco do Vale do Peso 0,8 

Reperfilamento/ 
Abertura de 

vala 

Afluente do barranco de Alcaria (S1-V1) 1,8 
Afluente do barranco de Alcaria (S2-V2) 0,6 
Barranco de Vale de Mulheres (P-V1) 0,6 

Afluente do b.co de Vale de Mulheres (P-V2) 0,4 

Serão ainda construídas 6 passagens hidráulicas e 4 soleiras de fixação. Estas acções irão 
aumentar temporariamente os sólidos em suspensão nas linhas de água e durante a fase de 
obra a actividade das máquinas potencia o risco de poluição difusas nos troços de linhas de 
água intervencionados. Os impactes inerentes a estas acções podem ser classificados 
como: 
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Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.5.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Durante a fase de primeiro enchimento, os principais impactes nos recursos hídricos estarão 
relacionados com a alteração dos regimes de caudais na ribeira de S. Pedro, como 
consequência da presença da barragem, o que influenciará as condições naturais de 
escoamento a jusante da barragem, e alterará o regime de transporte sólido e a qualidade 
da água na albufeira. Importa, ainda, salientar o impacte positivo e significativo que resulta 
do facto de se passar a dispor de um volume de água para rega. 

De uma maneira geral, o principal impacte no meio hídrico associado à exploração de uma 
barragem resulta, essencialmente, do efeito de barreira imposto ao sistema natural de 
escoamento, sobretudo a jusante da mesma, passando esta secção da linha de água a ter 
um caudal dependente das condições de exploração da albufeira, diminuindo ou 
aumentando consoante as necessidades hídricas para cada caso específico de utilização. 
Assim, considera-se este impacte como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Este impacte considera-se pouco significativo visto que será implementado o regime de 
caudais ecológicos proposto no Volume 2 dos Relatórios Técnicos. 

No respeita à qualidade da água desta albufeira de acordo com os resultados da simulação 
apresentados no Volume 1 dos Relatórios Técnicos, e dado que prevê uma monitorização 
durante a fase exploração pode dizer-se que o impacte será: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

  

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Pedrógão e da estação 
elevatória adjacente 

Não se prevê que a presença e funcionamento do reservatório de Pedrógão e da estação 
elevatória adjacente interfiram com os recursos hídricos locais. No caso de ser necessário 
proceder-se ao esvaziamento do reservatório, não se prevê que o caudal descarregado no 
barranco do Zambujeiro seja superior à sua capacidade de vazão. O caudal máximo 
descarregado previsto é de 1,8 m3/s. Assim o impacte será nulo. 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Selmes e da estação 
elevatória adjacente 

O reservatório de Selmes comporta-se como uma pequena barragem pelo que, tal como foi 
referido para a barragem de São Pedro, o principal impacte no meio hídrico é, 
essencialmente, do efeito de barreira imposto ao sistema natural de escoamento. Visto se 
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tratar de uma linha de água de cabeceira, não estando por isso previsto a adopção de um 
caudal ecológico, dado que não existem afluências próprias que o justifiquem, o impacte de 
efeito barreira será: 

 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No que respeita à qualidade da água dão tratar-se de um reservatório de regularização não 
prevê a probabilidade de ocorrência de impactes, no entanto propõe-se a monitorização 
durante a fase inicial de exploração, já que este possui uma bacia de drenagem ocupada 
com regadio.  

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do circuito hidráulico 

Não se prevê que a presença e funcionamento do circuito hidráulico interfiram com os 
recursos hídricos do local. Em caso de necessidade de esvaziamento do circuito é esperado 
o aumento pontual de caudal nas linhas de água associadas às descargas de fundo das 
condutas.  

O esvaziamento do canal é efectuado por uma descarga de fundo localizada junto à obra de 
entrada no sifão de Odearce. Prevê-se que seja descarregado numa linha de água através 
de uma conduta em aço DN500.  

As descargas de fundo das condutas encontram-se localizadas em todos os pontos baixos 
do sistema adutor. Não são referidos no projecto os caudais máximos esperados para cada 
descarga e a respectiva capacidade de vazão das linhas de água utilizadas para a 
descarga. 

No caso de ocorrerem rupturas no circuito hidráulico é provável o arrastamento de 
sedimentos para as linhas de água mais próxima, originando turvação na linha de água. 
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Os impactes inerentes a estas acções podem ser classificados como impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega 

O funcionamento dos blocos de rega implicará o aumento dos caudais nas linhas de água 
devido à drenagem da água de rega. Este aumento dos caudais pode originar um acréscimo 
de transportes de sedimentos bem como os fitofármacos utilizados na agricultura.  

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Presença, utilização e manutenção da rede viária 

A presença da rede viária pode resultar num efeito barreira na intersecção das linhas de 
água, caso o período de retorno de 10 anos seja excedido ou se não se proceder à correcta 
manutenção das passagens hidráulicas.  

Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como impactes negativos de 
magnitude reduzida e pouco significativos. No que respeita à sua duração, âmbito espacial e 
reversibilidade, são impactes temporários, localizados e reversíveis. São igualmente 
impactes directos com ocorrência improvável. 

Não se prevê que as operações de manutenção, nomeadamente as operações de limpeza 
das passagens hidráulicas, quando efectuadas no período de estiagem interfiram com os 
recursos hídricos. No entanto, se efectuadas quando existir escoamento é provável o 
arrastamento de sedimentos para jusante. Os impactes inerentes a esta acção podem ser 
classificados como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

As intervenções nas linhas de água são necessárias para garantir o bom funcionamento da 
rede de drenagem. O reperfilamento tem como objectivo o aumento da capacidade de vazão 
e correcção do perfil longitudinal para controlo das velocidades de escoamento. É 
expectável que nas zonas abrangidas por estas intervenções não ocorram fenómenos de 
erosão, nem de cheias. Os impactes inerentes à presença e funcionamento da rede de 
drenagem podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 
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Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

Prevê-se que o troço inundado da ribeira de S. Pedro, bem como dos seus afluentes, vejam 
os seus regimes hidrológicos alterados. A existência da barragem fará com que a velocidade 
de escoamento nos troços inundados a montante seja reduzida e que haja deposição de 
material erodido que aflui à albufeira. Prevê-se que o volume de sedimentos que aflui à 
albufeira se situe entre 485 e 606 dam³, acumulados ao longo do período de vida útil da 
obra (50 anos). Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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b) A jusante da barragem 

Prevê-se que a barragem de S. Pedro possa introduzir modificações nas espécies e 
comunidades aquáticas existentes, através de alterações nos regimes de caudal. Estas 
alterações devem-se a retenção, não só de caudal líquido, mas também de caudal sólido. 
Os impactes inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No Volume 2 dos Relatórios Técnicos, são definidos os caudais a descarregar pelo 
circuito de caudais ecológicos na barragem de São Pedro que permitirão minimizar a 
alteração do regime natural da ribeira. Também no que respeita à qualidade da água no 
troço de jusante da ribeira está prevista a reabilitação da vegetação ribeirinha num troço de 
2,5 km bem como a monitorização do seu estado ecológico. 

c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

A criação de uma albufeira permitirá, em caso de cheia, que os caudais afluentes sejam 
amortecidos. Deste modo, prevê-se que, apesar de não ser um problema na região, os 
fenómenos de cheias na ribeira de São Pedro sejam atenuados devido à existência da 
barragem. Pode-se considerar a existência da albufeira e a capacidade de amortecer pontas 
de cheia como um impacte: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Em caso de necessidade de esvaziamento da albufeira de S. Pedro é esperado o aumento 
do caudal e nível de água na ribeira de S. Pedro, a jusante da barragem. De acordo com o 
projecto de execução, o caudal máximo previsto para a descarga de fundo é de 5,6 m3/s. 
Não se considera que o caudal máximo, que apenas ocorre quando o nível na albufeira é o 
de pleno armazenamento, seja lesivo para o troço a jusante da barragem.  

De acordo com o Volume 2 - Regime de Caudais Ecológicos a Jusante da Barragem de 
São Pedro, Relatórios Técnicos está prevista a abertura total da descarga de fundo, com 
periodicidade bianual, de modo a descarregar o caudal necessário para a limpeza da ribeira 
de São Pedro. 

2.5.3 Fase de desactivação 

Na fase de desactivação do projecto estão previstas três alternativas para as infra-
estruturas: abandono, remoção total e reconversão. Em caso de abandono, a falta de 
manutenção das infra-estruturas de drenagem pode levar ao mau funcionamento do sistema 
de drenagem e consequente erosão ou sedimentação localizadas. O abandono da barragem 
e dos respectivos órgãos de segurança pode trazer consequências graves para a segurança 
do vale da ribeira de São Pedro a jusante da barragem. 

No caso da remoção total ou reconversão das infra-estruturas prevê-se a ocorrência de 
impactes temporários sobre as linhas de água semelhantes aos ocorridos na fase de 
construção. Apenas no caso de remoção total, seria expectável a renaturalização da rede 
hidrográfica, podendo-se considerar este impacte como: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.5.4 Recursos Hídricos Subterrâneos 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.5.4.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As repercussões sobre os recursos hídricos subterrâneos que podem ter origem na fase de 
construção de estaleiros prendem-se, essencialmente, com potenciais modificações 
induzidas na permeabilidade dos terrenos pelas operações de compactação dos solos. 

A compactação dos terrenos provoca uma diminuição do volume de vazios dos solos, com 
consequente diminuição da sua permeabilidade. Desta forma, poderá contribuir-se para a 
alteração dos padrões de circulação na zona não saturada dos aquíferos, aumentando-se o 
escoamento superficial e diminuindo-se a infiltração e, consequentemente, a recarga das 
formações aquíferas subjacentes. 

Na área em estudo não são interceptadas formações com apetência aquífera importante 
para a região, recaindo as maiores preocupações na a área da Barragem de São Pedro, 
localizada sobre o Sector Vidigueira – Selmes pertencente ao Sistema Aquífero Évora – 
Montemor – Elvas. 

Mediante o exposto, e uma vez que os estaleiros irão ocupar áreas restritas no interior da 
futura albufeira, os impactes associados a estas acções são: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No que respeita ao funcionamento dos estaleiros não se prevêem, à partida, repercussões 
sobre o meio hídrico subterrâneo, sobretudo se forem garantidas medidas de protecção 
ambiental. No caso de ocorrerem descargas acidentais de materiais perigosos, aumenta-se 
o risco potencial de contaminação das formações hidrogeológicas subjacentes. Contudo, as 
consequências associadas à compactação dos solos acabam por corresponder, neste 
contexto, a um impacte positivo, na medida em que dificulta a infiltração da contaminação. 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

As acções de desmatação e limpeza superficial dos terrenos provocam a destruição do 
coberto vegetal da área, o qual contribui para a regulação do ciclo hidrológico, na medida 
em que exerce influência sobre inúmeros processos importantes, como sejam as relações 
de evapotranspiração. Além do referido, a remoção do coberto vegetal potencia os efeitos 
de erosão dos solos, com consequentes modificações no regime de escoamento superficial 
e, também, sub-superficial, o que se repercute no ciclo hidrológico e, em última análise, nos 
recursos hídricos subterrâneos. 

Na área em estudo, as zonas a desmatar são reduzidas, pelo que não se esperam efeitos 
ao nível dos recursos hídricos subterrâneos. Contudo, caso se verifiquem, os impactes são 
considerados:  

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

Uma vez que se espera obter os materiais de construção dentro da área a inundar pela 
futura albufeira de São Pedro, não se prevê, à partida, a necessidade de exploração de 
manchas de empréstimo localizadas noutros locais. Desta forma, evitam-se possíveis 
impactes associados à exploração de grandes manchas, devido à realização de escavações 
e às consequentes modificações dos padrões de drenagem superficial e à redução da 
espessura de solo não saturado.  

Posto isto, os impactes consequentes da exploração de manchas de empréstimo sobre os 
recursos hídricos subterrâneos são considerados nulos. 

Por outro lado, a reutilização da maioria dos materiais escavados (com consequente 
redução dos volumes remanescentes) e a deposição controlada dos excedentes, reduz a 
possibilidade de ocorrência de impactes associados à construção de aterros na área. 
Consequentemente, não se esperam impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos 
devidos à deposição dos materiais excedentes. 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

Durante a fase de execução dos trabalhos de construção da barragem de S. Pedro e dos 
respectivos órgãos anexos terão lugar operações que visam a compactação dos terrenos de 
fundação das estruturas e, ainda, operações de impermeabilização e tratamento da 
fundação da barragem. Estas operações implicam modificações nas condições de 
circulação sub-superficial dos terrenos (na zona vadosa dos aquíferos) que, no caso, são 
propositadas. 

Contudo, as referidas modificações repercutem-se negativamente sobre a capacidade de 
recarga das formações hidrogeológicas subjacentes, ainda que localmente e de forma 
irrelevante. Por este motivo, os impactes gerados sobre os recursos hídricos subterrâneos 
evidenciam-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente 

A implantação da estação elevatória do Pedrógão só poderá contribuir para a geração de 
impactes no meio hídrico subterrâneo devido à modificação local das características de 
compactação dos terrenos, cujas repercussões já se enunciaram em acções anteriores. 

Os impactes, neste contexto, serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

A execução do reservatório do Pedrógão poderá contribuir para a geração de impactes no 
meio hídrico subterrâneo devido à diminuição da área de recarga subterrânea na zona de 
implantação da estrutura (como consequência da compactação dos terrenos de fundação, 
acrescida da aplicação de revestimento impermeável na base). Os impactes neste contexto 
serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

À semelhança do reservatório do Pedrógão, a execução do reservatório de Selmes poderá 
contribuir para a geração de impactes no meio hídrico subterrâneo devido à diminuição da 
área de recarga subterrânea na zona de implantação da estrutura (como consequência da 
compactação dos terrenos de fundação, acrescida da aplicação de revestimento 
impermeável na base). Os impactes neste contexto serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

A beneficiação da rede viária já existente requer, geralmente, o aumento do grau de 
compactação dos aterros de base das estradas e em caminhos, pelo menos em certos 
troços. Nesses locais, o aumento do grau de compactação, tal como já foi explicado 
anteriormente, poderá contribuir para a diminuição local da permeabilidade dos terrenos e 
consequente para a diminuição da recarga subterrânea. 

Esta situação terá lugar apenas pontualmente, uma vez que se prevê unicamente a 
beneficiação dos caminhos existentes. Desta forma, os impactes associados a esta acção 
são considerados: 
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Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A colmatação das linhas de água contribui para alterar os padrões de circulação das águas 
superficiais e sub-superficiais, com consequentes alterações nos ciclos e nos pontos de 
recarga e descarga das unidades aquíferas.  

Assim, as acções de limpeza e de regularização das linhas de água, contribuem para uma 
melhoria das condições de drenagem superficial, com encaminhamento das águas, e para a 
reposição das condições de drenagem/infiltração naturais. 

Mediante o exposto, considera-se que as acções em análise constituem impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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2.5.5 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

A exploração da barragem de S. Pedro implica a criação e a manutenção de uma albufeira 
que a ela se associa. A existência de um corpo de água com as dimensões previstas para a 
albufeira de S. Pedro contribuirá para o aumento da recarga das unidades aquíferas 
subjacentes (no caso, o sector Vidigueira-Selmes pertencente ao Sistema Aquífero Évora – 
Montemor – Elvas). 

Em situações como as da área em estudo, em que as formações hidrogeológicas não são 
excepcionalmente produtivas e os recursos hídricos subterrâneos são escassos, a recarga 
induzida pela albufeira corresponde a um impacte positivo sobre o meio hídrico subterrâneo.  

Assim, os impactes associados à acção em análise são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega 

A entrada em funcionamento da rede de rega introduz, em primeira análise, um aumento da 
quantidade de água disponível à superfície dos terrenos. Essa água será absorvida, nas 
quantidades necessárias, pelas culturas e a água excedente acaba por escoar 
superficialmente, por se infiltrar e /ou por evaporar. As quantidades que se infiltram 
contribuem para um aumento da recarga das unidades aquíferas subjacentes. 

O aumento da recarga subterrânea considera-se, no geral, um impacte positivo, sobretudo 
em locais com escassas reservas de água subterrânea, como é o caso da área de 
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intervenção do projecto em análise. Contudo, o uso de pesticidas e de fertilizantes nas 
actividades agrícolas contribui para a contaminação dos solos e, consequentemente, das 
águas de rega que acabam por se infiltrar e atingir os aquíferos. Desta forma, o efeito 
positivo da indução de recarga do meio subterrâneo pode ser prejudicado pela qualidade 
das águas que se infiltram. 

Mediante o exposto, os impactes associados à recarga subterrânea são, globalmente, 
negativos, indirectos, temporários, localizados, prováveis, a longo médio/longo prazo, 
reversíveis, significativos e de magnitude média. 

Um outro efeito provocado pelo aumento da quantidade de água disponível corresponde à 
subida do nível freático. Este efeito, por um lado, representa um impacte positivo, uma vez 
que é consequência do aumento de quantidade de água subterrânea disponível. Por outro 
lado, a subida do nível freático induz uma redução da espessura da zona vadosa dos 
aquíferos, a qual funciona como zona depurativa e controladora da qualidade da água que 
se infiltra e recarrega o meio hídrico subterrâneo. Neste contexto, os impactes gerados são 
considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A potencial contaminação das formações hidrogeológicas subterrâneas revela-se mais 
gravosa nos blocos de rega que se localizam, em termos litológicos, sobre os 
metavulcanitos básicos do Ordovícico, nos Dioritos de Monte Novo e nos Pórfiros do 
Baleizão, assim como nos sedimentos meso-cenozóicos associados quer à ribeira de 
Marmelar, quer à margem esquerda do rio Guadiana (fora da área de intervenção do 
projecto). Nos sedimentos meso-cenozoícos. Desta forma, consideram-se mais significativos 
os impactes nos sub-blocos de rega do Pedrogão 1 e 2 e nos de Selmes 1, 3 e 5. 

Importa referir que a entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola em análise 
não irá alterar os padrões de rega actualmente vigentes, pelo que o tipo de contaminação 
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potencialmente induzida no meio hídrico subterrâneo se manterá semelhante. Os impactes 
gerados dizem respeito, essencialmente, à intensificação da recarga subterrânea. 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

O funcionamento de uma rede de drenagem, desde que devidamente dimensionada, 
contribui para a melhoria das condições de circulação das águas superficiais e 
sub-superficiais (escoamento e infiltração) e, consequentemente, para o equilíbrio do ciclo 
hidrológico em toda a área. Neste contexto, as acções de funcionamento e manutenção da 
rede de drenagem constituirão impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

A alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro a montante da barragem, durante 
o tempo de exploração do projecto, relaciona-se com a geração e manutenção da respectiva 
albufeira.  

Neste local, os recursos hídricos subterrâneos tendem a ser beneficiados com a recarga 
induzida a partir da albufeira. Assim, os impactes gerados serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

b) A jusante da barragem 

A jusante da barragem de São Pedro não se perspectivam impactes significativos devidos à 
alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro. 

c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

As acções de descarga de cheias e de esvaziamento da albufeira de São Pedro 
correspondem a acções rápidas no tempo, pelo que não se supõem impactes sobre os 
recursos hídricos subterrâneos devidos a estas acções. 

2.5.6 Fase de desactivação 

Para a fase de desactivação do projecto foram propostos três cenários: abandono, 
reconversão e remoção. 

Em qualquer dos cenários considerados, verificar-se-ão impactes positivos associados à 
interrupção das actividades agrícolas, na medida em que se suspende a adição de 
fertilizantes e pesticidas, com repercussões na melhoria da qualidade das águas que se 
infiltram e recarregam os aquíferos. 

Neste contexto, os impactes gerados serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No caso do cenário de remoção, o desmantelamento da barragem de S. Pedro constituirá 
um impacte negativo para o meio hídrico subterrâneo, uma vez que com o consequente 
desaparecimento da albufeira deixará de se potenciar a recarga subterrânea neste local. 
Assim, segundo este ponto de vista, os impactes são: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.6 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.6.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Os principais impactes sobre o descritor geologia, geomorfologia e geotecnia associados à 
fase de construção dos estaleiros dizem respeito, essencialmente, à realização de 
terraplanagens. 

A necessidade de terraplanagens implica a realização de escavações e aterros. Estas 
acções introduzem alterações, de pequena magnitude, na topografia local e poderão 
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potenciar a ocorrência de fenómenos de erosão, ainda que localizados, devido à 
modificação das condições de drenagem superficiais.  

Neste contexto, pode considerar-se que sobre a geologia os efeitos nesta fase são 
praticamente inexistentes.  

As alterações produzidas na geomorfologia são reduzidas e muito localizadas, não 
provocando alterações significativas. 

A nível geotécnico, os impactes prendem-se com a estabilidade de eventuais taludes de 
escavação e dos aterros associados às terraplanagens. No entanto, dada a geomorfologia 
da área em estudo, não se prevê a necessidade de executar taludes em escavação com 
dimensões que possam constituir riscos de instabilidade significativos. 

Assim, considera-se que sobre este descritor, a instalação de estaleiros não exerce 
impactes relevantes. 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

À semelhança do que se aponta para a instalação de estaleiros, a utilização de acessos 
provisórios introduz impactes devido à compactação dos terrenos e à eventual necessidade 
de efectuar escavações e aterros para a melhoria de acessos pré-existentes e para a 
abertura de novos caminhos. Estas acções podem interferir com as condições de 
escoamento superficial naturais, favorecendo os fenómenos de erosão (p.ex. ravinamento).  

Neste contexto, os impactes gerados sobre a geologia são praticamente inexistentes, assim 
como sobre a geomorfologia. A nível geotécnico, os impactes prendem-se com a 
estabilidade de eventuais taludes de escavação e dos aterros. 

Assim, os impactes gerados são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas e de criação de caminhos de acesso 

As acções de desmatação para limpeza dos terrenos para instalação das infra-estruturas, 
bem como para a criação de acessos, implicam a destruição do coberto vegetal, o qual 
exerce grande influência na estabilidade dos terrenos e nos padrões de circulação das 
drenagens superficiais.  

A destruição do coberto vegetal irá condicionar o regime de escoamento superficial dos 
solos e introduzir alterações nas condições de infiltração da água nos solos. Desta forma, 
são favorecidos os fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na estabilização 
dos terrenos.  

Em termos de geologia, as operações de desmatação não implicam impactes significativos. 
Contudo, localmente, a geomorfologia e a estabilidade geotécnica dos terrenos podem 
sofrer algumas modificações. 

Os impactes induzidos sobre este descritor pelas acções de desmatação são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

A exploração de manchas de empréstimo para a obtenção de materiais de construção para 
as obras a executar requer, geralmente, a escavação de volumes de materiais significativos, 
os quais provocam modificações geomorfológicas na área e podem acarretar problemas de 
estabilidade geotécnica. 
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Da mesma forma, a deposição dos materiais excedentes das obras a executar pode afectar 
negativamente a geomorfologia da área e acrescer os problemas de estabilidade 
geotécnica, devido à necessidade de conter os eventuais depósitos. 

No caso do projecto objecto do presente EIA, prevê-se, à partida, que os impactes 
associados a cada uma destas situações sejam pouco significativos, uma vez que se 
preconizarão acções que visam uma optimização dos movimentos de terras e o melhor 
aproveitamento dos materiais escavados, ainda em fase de obra. 

Em primeiro lugar, a pesquisa de materiais de empréstimo será efectuada o mais possível 
dentro da área de intervenção do projecto e para que as alterações provocadas nos 
descritores em análise sejam repostas/integradas ainda em fase de construção. É o caso 
dos materiais a incorporar na barragem de S. Pedro, cuja pesquisa deverá ser efectuada 
dentro da área a inundar pela albufeira, minimizando os impactes associados à exploração 
de grandes áreas fora da albufeira. 

Em segundo lugar, tentar-se-á aproveitar o mais possível os materiais das zonas de 
escavação, procurando transportá-los e integrá-los para os locais onde se preveja a 
necessidade de realizar aterros. Desta forma, evita-se a acumulação, ainda que temporária, 
de grandes volumes de materiais excedentes. 

No caso das condutas adutoras, uma vez que se tratam de condutas enterradas, prevê-se o 
máximo aproveitamento dos materiais escavados nas acções de recobertura da estrutura.  

Contudo, existirão sempre materiais remanescentes que resultarão da abertura do canal e 
da fundação dos reservatórios e estações elevatórias. Estes materiais, dependendo da sua 
volumetria e da disponibilidade de espaço, serão transportados e depositados em 
adequadas condições de estabilidade, em pedreiras localizadas perto do aproveitamento 
hidroagrícola em análise ou, eventualmente, no interior da albufeira de São Pedro nas áreas 
previamente exploradas para aterro da barragem. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 
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Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

Os impactes gerados pela execução da barragem de S. Pedro sobre os descritores em 
análise dizem respeito, essencialmente, às alterações morfológicas introduzidas no local 
para a instalação da barragem e a eventuais problemas de estabilidade relacionados com os 
taludes de escavação e aterro durante a fase de obra. 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução da Estação Elevatória Principal do Pedrógão, Margem Direita e área 
envolvente 

Em fase de construção, os impactes associados à construção da estação elevatória do 
Pedrógão dizem respeito a pequenas alterações morfológicas na área e na sua envolvente, 
assim como à estabilidade dos taludes de escavação e/ou aterro necessários à fundação da 
estrutura. Assim, os impactes são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

Em fase de construção, os impactes associados à construção do reservatório do Pedrógão 
(semi-escavado) e à estação elevatória adjacente dizem respeito a pequenas alterações 
morfológicas na área e na sua envolvente, assim como à estabilidade dos taludes de 
escavação e/ou aterro necessários à fundação das estruturas. Assim, os impactes são 
considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

Em fase de construção, os impactes associados à construção do reservatório de Selmes 
(aterro) e à estação elevatória adjacente dizem respeito a pequenas alterações morfológicas 
na área e na sua envolvente, assim como à estabilidade dos taludes de escavação e/ou 
aterro necessários à fundação das estruturas. Assim, os impactes são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas adutoras e canal) 

Tratando-se de obras lineares que exigem a realização de escavações, os principais 
impactes associados dizem respeito à estabilidade dos taludes de escavação e aterro 
durante a sua abertura.  

Contudo, dada a geomorfologia pouco acidentada de toda a área e uma vez que este tipo de 
obras não exige a colocação das estruturas a grandes profundidades, não se prevê a 
necessidade de realizar grandes escavações nem aterros, sendo, por isso, reduzidos os 
riscos de instabilidade. Desta forma, os impactes induzidos em fase de obra serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

A implantação da rede de rega, com execução de valas e de órgãos de manobra e 
segurança, exige a realização de escavações e aterros. Por este motivo, os principais 
impactes esperados dizem respeito à estabilidade dos respectivos taludes. Contudo, 
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tratando-se de obras superficiais (ou sub-superficiais), as escavações não se perspectivam 
muito profundas, nem se prevêem aterros de grande envergadura. Assim, os impactes 
induzidos em fase de obra são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

A beneficiação de caminhos pré-existentes não acarreta, à partida, repercussões sobre os 
descritores geologia e geomorfologia. 

Tratando-se de caminhos já existentes, poderão decorrer acções de melhoramento das 
condições de compactação dos terrenos, pelo que se introduzem impactes positivos no 
domínio da estabilidade geotécnica. Assim, os impactes para esta acção consideram-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

As acções de regularização e limpeza de linhas de água apenas induzem impactes sobre os 
descritores em análise nos locais onde se proceda ao reperfilamento das linhas de 
drenagem, devido à necessidade de realizar escavações. Assim, os impactes dizem respeito 
apenas à estabilidade das frentes de escavação durante a fase de construção. 

Desta forma, os impactes são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.6.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Durante a fase de exploração do aproveitamento hidroagrícola objecto do presente EIA, 
prevêem-se que os impactes associados à barragem de S. Pedro digam respeito apenas a 
eventuais problemas de estabilidade dos taludes na área da albufeira (p.ex. 
escorregamentos decorrentes da subida e descida do nível da água). 

Nesta fase, os impactes gerados pelas acções em análise perspectivam-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, utilização e manutenção da rede viária 

As acções em análise, sobretudo as de utilização e de manutenção da rede viária, 
introduzem, durante a fase de exploração do projecto, impactes positivos no domínio da 
estabilidade geotécnica dos taludes de escavação e de aterro associados. 

Assim, os impactes consideram-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

As acções de manutenção da rede de drenagem contribuem para a continuidade das 
condições de drenagem superficiais existentes, minimizando a ocorrência de eventuais 
modificações morfológicas locais devido a fenómenos de erosão diferencial. Desta forma, 
introduzem-se impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

                                                                                                                                                                      

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

A alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro pode induzir a ocorrência de 
fenómenos de deposição e sedimentação de materiais no leito da ribeira dentro da área da 
albufeira. Tais ocorrências não se traduzem em impactes propriamente importantes, no 
entanto, são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

b) A jusante da barragem 

Durante a fase de exploração da obra, não se perspectiva, à partida, a ocorrência de 
impactes sobre os descritores geologia, geomorfologia e geotecnia, a jusante da barragem. 
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c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

A alteração do regime de caudais pode induzir a ocorrência de fenómenos de erosão e 
arraste de material no leito da ribeira de São Pedro, devido a acções de descarga de cheias 
e de esvaziamento da albufeira. Estes fenómenos não acarretam, à partida, repercussões 
significativas nos descritores em análise. Contudo, os impactes gerados são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.6.3 Fase de desactivação 

Para a fase de desactivação do aproveitamento hidroagrícola em análise foram 
considerados três cenários possíveis: abandono, reconversão e remoção. 

No cenário de abandono, prevêem-se como potenciais impactes alterações nas condições 
de escoamento superficial devido à falta de manutenção e conservação das redes de 
drenagem. Estas alterações podem repercutir-se em modificações locais da morfologia da 
área, com intensificação de fenómenos de erosão (p.ex. ravinamentos).  

Neste cenário perspectivam-se, também, modificações na estabilidade geotécnica de 
taludes naturais e artificiais por falta de manutenção e de acções preventivas. Esta situação 
representa maior perigosidade no local da barragem de São Pedro e na área da respectiva 
albufeira. Para este cenário, consideram-se que os impactes: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Considerando os cenários de reconversão e remoção, prevê-se a desmantelação parcial ou 
total das infra-estruturas de apoio à rega, pelo que se prevê a necessidade de efectuar 
escavações. Segundo este ponto de vista, resultarão eventuais problemas de estabilidade 
geotécnica nos novos taludes criados. Resultando, ainda, problemas associados à 
deposição, estabilização e contenção dos materiais remanescentes das demolições e das 
escavações. 

Nestes cenários, os impactes sobre a geologia, geomorfologia e geotecnia não se 
consideram tão negativos como no cenário de abandono total. Os impactes podem 
considerar-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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2.7 SOLOS 

2.7.1 Considerações gerais 

No que respeita ao descritor Solos, as principais acções geradoras de impactes são a 
implantação das infra-estruturas e a prática do regadio nas áreas beneficiadas. 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

No caso das infra-estruturas os impactes serão mais significativos na fase de construção. 
Este tipo de impactes pode considerar-se bastante localizado embora seja de grande 
magnitude nas zonas de implantação das infra-estruturas decorrente das movimentações de 
terras associadas à execução dessas obras. Também as zonas de estaleiro e de circulação 
de máquinas estarão sujeitas a uma degradação da agregação superficial do solo pelo que 
toda a circulação deverá, na medida do possível, restringir-se à própria área de intervenção. 

As perturbações no solo poderão ter consequências negativas ao nível da rede de 
drenagem superficial decorrente da maior afluência de sedimentos resultantes dos 
processos erosivos nessas áreas. Este efeito, que será limitado no tempo, deverá ser 
minimizado com a realização das intervenções preferencialmente na época de 
Primavera/Verão.  

Relativamente à área de rega e tendo em conta os tipos de rega previsivelmente adoptados 
(por aspersão e gota-a-gota), os impactes sobre o solo ocorrerão sobretudo da fase de 
exploração. 

Os impactes mais relevantes relativos ao descrito solos são os seguintes: 

- Risco de erosão do solo e consequente contaminação de águas superficiais com 
poluição difusa de sedimentos, fósforo, azoto e outros agroquímicos associados 
aos sedimentos; 

- Risco de salinização com impactes ao nível das culturas e da capacidade 
produtiva dos solos, função da qualidade da água de rega e da drenagem externa e 
interna dos solos; 

- Risco de sodização ou alcalinização com impactes directos sobre as culturas e 
sobre as características físicas do solo; nos horizontes sub-superficiais a 
alcalinização origina um aumento da compactação com consequente redução da 
drenagem interna e do arejamento; este impacte é função da qualidade da água de 
rega e da drenagem externa e interna dos solos; 
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- Risco de drenagem deficiente do solo, o que poderá traduzir-se em pouca 
adequação à lavagem do excesso de sais. 

2.7.2 Fase de construção 

2.7.2.1 Riscos de erosão 

Os impactes nos riscos de erosão foram avaliados a partir dos resultados obtidos com a 
Equação Universal de Perda de Solo (ver Caracterização da Situação de Referência). Mais 
uma vez se refere que esta equação não se encontra bem adaptada a Portugal, 
principalmente no que respeita aos factores relacionados com o clima e o solo (factores R 
e K). 

Os factores R e K da EUPS não deverão sofrer alterações apreciáveis entre a Situação de 
Referência (SR) e a Situação de Projecto (SP). Não se prevêem alterações significativas no 
regime de precipitação (apesar de ser possível um aumento da humidade relativa do ar), o 
qual influencia o factor R. As características dos solos também não deverão ter alterações 
apreciáveis durante a implementação do projecto, se forem seguidas as regras que venham 
a ser estabelecidas neste estudo. 

Assim, as incertezas inerentes à avaliação destes factores da equação -de perda de solo 
deverão manter-se para ambas as situações estudadas (SR e SP). Consequentemente, 
estes factores não deverão ser os responsáveis por possíveis alterações entre a erosão 
actual e a prevista com a implantação do projecto. Esta consideração baseia-se no 
pressuposto de que os solos com risco de alcalinização ou alcalinizados não sofrerão 
alterações significativas na sua estrutura com o regadio, caso as regras de conservação dos 
solos, apresentadas mais à frente neste estudo, sejam seguidas escrupulosamente. 

Durante a fase de construção, os riscos de erosão podem ocorrer durante a construção ou 
melhoramento da rede viária, durante o reperfilamento de valas de drenagem ou durante a 
construção dos reservatórios e da rede de irrigação. Além disso, o tráfego rodoviário em 
estradas de terra batida, construídas para uso temporário, deverá aumentar a compactação 
dos solos, podendo aumentar os riscos de erosão destes solos e diminuir a sua capacidade 
de retenção para a água. 

Neste sentido, os riscos de erosão poderão ser importantes mas geograficamente 
localizados, ocorrendo durante um curto período de tempo, relativamente à duração total do 
projecto de regadio. Dada a curta duração e localização pontual dos riscos de erosão 
durante a fase de construção, não será feita uma quantificação da erosão nesta fase, mas 
somente uma descrição da mesma. 

Para além do potencial aumento do risco de erosão, a poluição e contaminação dos solos 
surge como outro impacte negativo que pode ocorrer durante a fase de construção, em 
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especial nas áreas de apoio à obra. A contaminação dos solos pode ocorrer em várias 
situações, sejam estas acidentais ou não. Entre as situações que podem provocar poluição 
dos solos destaca-se o derrame de substâncias poluentes tais como óleos, combustíveis e 
gorduras, assim como os efluentes originados da actividade normal de um estaleiro de obra 
(lavagem de materiais, esgotos domésticos, etc.). A contaminação dos solos tende a 
provocar a contaminação de cursos de água a jusante. Consequentemente, todos os 
efluentes e desperdícios resultantes da obra deverão ser alvo de destino apropriado, 
consoante as suas características. 

Considera-se que se forem cumpridas todas as medidas de boa gestão ambiental da obra e 
dos estaleiros, os impactes da fase de construção sobre o risco de erosão serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.7.2.2 Impactes na salinização 

Uma vez que o risco de salinização dos solos depende sobretudo da qualidade da água de 
rega em solos susceptíveis à alteração das suas características físico-químicas não se 
prevê que existam impactes negativos sobre a salinização dos solos durante a fase de 
construção. 

2.7.2.3 Impactes na alcalinização/sodização do solo 

Os riscos de alcalinização/sodização dos solos podem aumentar devido, essencialmente, à 
utilização de água de rega de fraca qualidade em solos susceptíveis de anteverem as suas 
características fisico-químicas alteradas, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes 
sobre a alcalinização dos solos durante a fase de construção. 
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2.7.2.4 Impactes na drenagem dos solos 

Os eventuais impactes na drenagem dos solos estão intimamente associados à actividade 
da rega, pelo que na fase de construção não se prevê a ocorrência de impactes. 

2.7.3 Fase de exploração 

2.7.3.1 Riscos de erosão 

Erosão potencial pela chuva 

Os valores de perda de solo obtidos pela aplicação da Equação Universal da Perda de Solo 
à área de estudo devem ser interpretados como um índice do grau de erosão potencial ou 
como um índice da susceptibilidade à acção da erosão hídrica das diferentes áreas 
consideradas (Figura 13). Em todo o caso, grande parte dos valores obtidos, agrupados por 
4 classes (baixa, média, alta e muito alta) tal como apresentado no Quadro 2.2, são 
razoavelmente plausíveis atendendo aos valores de perda de solo monitorizados nas 
estações de erosão de Vale Formoso (Mértola) e da Mitra (Valverde, Évora), que 
apresentam valores médios de cerca de 3 t.ha'\ano'1. 

No entanto, também se deve ter presente que não se podem tomar os valores registados 
naquelas duas estações como representativos de toda a região Sul, por corresponderem 
apenas a duas situações de condicionalismos climáticos e, principalmente, edafo-
topográficos. É, portanto, perfeitamente admissível que a taxa de erosão, em especial da 
erosão potencial, possa atingir valores consideravelmente mais elevados em certas áreas 
mais sensíveis, nomeadamente com declives elevados, encostas longas ou solos com 
elevada credibilidade. 

Quadro 2.2 - Representação das classes de erosão potencial na área de estudo. 
Classes Erosão (t.ha-1.ano-1) Área (ha) Área (%) 

4 Muito alta > 20 8 <1 

3 Alta 5 – 20 1426 17 

2 Média 2 – 5 3031 36 

1 Baixa < 2 3950 47 

Sem informação 80 <1 

Total 8495 100 

Em análise aos resultados obtidos constata-se que cerca de 47 % da área apresenta valores 
de erosão específica abaixo de 2 t.ha-1.ano-1 e 36 % entre 2 e 5 t.ha-1.ano-1. 
Aproximadamente 17 % da área apresenta um valor de erosão específica superior a  
5 t.ha-1.ano-1, da qual 0,1 % apresenta um valor de erosão específica muito alta. 
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No Quadro 2.3 apresenta-se a estimativa da erosão hídrica somente na área definida pelos 
diferentes blocos de rega, agrupadas pelas 4 classes de erosão, tal como referido 
anteriormente. 

Quadro 2.3 - Representação das classes de erosão potencial por Bloco de Rega. 

Classes 
Erosão  

(t.ha-1.ano-

1) 

Blocos de Rega 

Selmes Pedrógão São Pedro 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%)

3 Alta 5 – 20 430 21 230 10 130 18 

2 Média 2 – 5 700 35 748 32 480 67 

1 Baixa < 2 865 43 1385 59 106 15 

Sem informação 8 < 1 2 < 1 - - 

Total por Bloco de Rega 2003 100 2365 100 716 100 

De acordo com os resultados obtidos, nenhuma das áreas em questão apresenta valores de 
erosão específica muito alta. Conforme se pode observar no Quadro 2.3, e fazendo uma 
análise comparativa entre as diferentes áreas a rega, constata-se que o Bloco de Rega de 
Selmes apresenta uma maior área com erosão potencial alta, comparativamente com os 
restantes blocos de rega. O Bloco de Rega do Pedrógão é o bloco de rega com uma maior 
área susceptível de uma erosão potencial inferior a 2 t.ha-1.ano-1 de perda de solo. 

No entanto é de referir que o Bloco de Rega de São Pedro-N é a área de rega com níveis de 
erosão potencial médios e altos (Classes 2 e 3) mais elevados, da ordem de 85%, o que 
significa que, numa parte significativa da área a regar, este tipo de degradação do solo 
poderá atingir níveis que, não sendo alarmantes, justificam uma atenção regular, através da 
definição de programas de monitorização. Principalmente nestas áreas, o uso do solo 
deverá levar em consideração o maior risco de erosão a que está sujeita devendo prever-se 
medidas de minimização que devem passar necessariamente por reduzir o tempo de 
exposição da superfície do solo ao impacte directo da chuva. Assim, os impactes da erosão 
pela chuva são: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito 
significativo – depende do loco de rega 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado – depende do loco de rega 

Risco de degradação do solo por erosão hídrica 

Em geral, os impactes negativos provocados pela erosão do solo são tanto maiores quanto 
mais elevada for a erosão verificada. Isto é válido tanto para os impactes sobre as águas 
superficiais sujeitas à contaminação com sedimentos e agroquímicos a eles associados, 
como para o solo que sofre a perda essencialmente da fracção terrosa com maior actividade 
química e, consequentemente, com maior fertilidade. No entanto, no caso do solo, os efeitos 
podem ser mais ou menos graves a médio e longo prazo consoante as suas próprias 
características. Assim, uma erosão de 10 t.ha'1.ano'1, ainda que não defensável, pode ser 
tolerável, temporariamente, num solo com uma boa homogeneidade das suas 
características numa espessura razoável, digamos em mais de 1 m. Em contrapartida, uma 
erosão de 2 t.ha-1.ano-1 pode ser muito significativa para um solo cuja camada arável 
apresenta já uma espessura muito limitada, contribuindo assim para um decréscimo 
acentuado na sua capacidade produtiva a curto prazo. 

Atendendo a estes aspectos apresenta-se na Figura 2.1 uma Carta de Risco de 
Degradação do Solo por Erosão Hídrica, para a qual se conjugaram as classes de erosão 
potencial com as classes de espessura efectiva mais comuns para cada família de solos 
cartografada, tomando por base os dados do SROA (1972) e do IHERA (2003) - as classes 
atribuídas a cada família podem ser consultadas na Caracterização da Situação de 
Referência (Tomo 2 do Relatório). No Quadro 2.4 apresentam-se as relações entre as 
classes de erosão potencial e de espessura efectiva e as classes de risco de degradação do 
solo por erosão hídrica resultantes do cruzamento das anteriores. 

Quadro 2.4 – Relações entre as classes de erosão potencial e a espessura efectiva. 

Classes 
Espessura Classes de Erosão (t.ha-1.ano-1) 

(cm) 1 (0-2) 2 (2-5) 3 (5-20) 4 (> 20) 
5  < 30 2 3 3 3 

4 30-50 1 2 3 3 

3 50-70 1 1 2 3 

2 70-100 1 1 2 3 

1 > 100 1 1 1 2 
Classes de risco de degradação do solo por erosão hídrica : 1 - Baixo, 2 - Médio, 3 - Alto ou 

não tolerável  
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Figura 2.1- Relações entre as classes de erosão potencial e a espessura efectiva. 

No Quadro 2.5 apresenta-se a representação das classes de risco de degradação do solo 
pela erosão obtidas para a área de cada Bloco de Rega.  

Quadro 2.5 – Classes de risco de degradação do solo pela erosão por cada bloco de rega. 

Classes 

Blocos de Rega 

Selmes Pedrógão São Pedro 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%)

3 Alto ou não tolerável 69 3 101 4 84 12 

2 Médio 205 10 304 13 390 55 

1 Baixo 1721 86 1958 83 242 34 

Sem informação 8 < 1 2 < 1 - - 

Total 2003 100 2365 100 716 100 

Observa-se uma área reduzida na classe de alto risco ou não tolerável para os blocos de 
rega de Selmes e Pedrógão, enquanto para o bloco de rega de São Pedro obteve-se uma 
área relativamente superior. Também para os blocos de rega de Selmes e Pedrógão é 
possível constatar que cerca de 85 % da área apresenta um baixo risco de degradação do 
solo. Da área total de rega do bloco de São Pedro aproximadamente 70 % é caracterizada 
por um risco de degradação médio a alto, pelo que deverá ser objecto de medidas 
minimizadores de erosão hídrica. 
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Erosão pela rega 

O factor R, de erosividade da precipitação, poderá ser alterado devido às técnicas de 
regadio utilizadas. Na área a beneficiar pelo empreendimento de Pedrógão, face ao 
conhecimento da realidade actual, são considerados fundamentalmente dois sistemas de 
rega: rega por aspersão, incluindo os sistemas de rega com rampa rotativa ("pivot"), mais 
usual em áreas de culturas anuais de regadio, e a rega gota-a-gota, utilizada em culturas 
permanentes. 

Para efeitos da erosão provocada pela rega, analisa-se neste ponto apenas a rega por 
aspersão, uma vez que a rede de rega gota-a-gota apresenta normalmente uma grande 
eficácia no aproveitamento da água, dada a baixa altura de queda de água e às baixas 
pressões de saída da mesma, com reduzido escoamento superficial, pelo que não deverá 
motivar grandes preocupações quanto ao seu efeito erosivo, pelo menos quando comparado 
com o efeito potencial da rega por aspersão. Esta selecção justifica-se também pela grande 
disseminação que estes sistemas têm tido nos últimos anos na região Sul, tendência esta 
que certamente tenderá a acentuar-se com o aumento da disponibilidade de água de rega, 
atendendo ainda à grande versatilidade que estes sistemas de rega apresentam para 
regiões de relevo ondulado, como sucede em grande parte da área em estudo. 

Relativamente a este sistema de rega, considera-se que não existe uma aplicação 
generalizada de água a toda a área em simultâneo e, portanto, que parte do escoamento 
gerado na área regada num dado momento, juntamente com os sedimentos transportados, 
poderá infiltrar-se numa área adjacente, seja no próprio perímetro regado ou na área 
envolvente, o que leva, por conseguinte, também à deposição dos sedimentos. 

A perda de solo provocada exclusivamente pela rega dos aspersão provocará normalmente 
uma perda de solo localizada, ou seja, uma mobilização de material terroso dentro da área 
irrigada, podendo parte dele ser transportado para fora dessa área até distâncias tanto 
maiores, quanto menor for a eficiência da rega e maior o declive e a uniformidade do 
terreno. 

No entanto, mesmo nos casos em que o transporte de sedimentos se verifica apenas no 
interior da área irrigada, este processo erosivo não deve ser desprezado e ganha particular 
relevância quando conjugado com a erosão pela chuva. Com efeito, vai contribuir para uma 
maior heterogeneidade do terreno, concentrando a fracção quimicamente mais activa do 
solo (argila e matéria orgânica) nas zonas mais baixas do terreno, normalmente já com 
maior teor nestes constituintes e empobrecendo as zonas mais elevadas e/ou declivosas; 
mas mais grave ainda, concentra o material terroso nas áreas em que ocorrerá maior 
escoamento e erosão pela chuva, principalmente durante o Inverno. Assim, a erosão pelas 
rampas rotativas pode contribuir para um aumento do material disponível para a erosão pela 
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chuva e, portanto, a permanência do material erosionado no terreno irrigado pode ser muito 
temporária e devendo ser considerada uma permanência aparente. 

As perdas de solo em zonas declivosas podem ser assim muito significativas e, portanto, a 
selecção das áreas a irrigar com este sistema (ou outros de rega por aspersão) deve evitar 
as áreas das classes de erosão potencial alta e muito alta (classes 3 e 4) e as áreas com 
risco de degradação do solo por erosão não tolerável (classe 3), propondo-se que no caso 
das áreas da classe tolerável (classe 2) seja admissível a sua aplicação, desde que não 
pertençam à classe de erosão potencial 3. 

A aplicação de regras básicas de regadio poderá anular eventuais problemas de erosão 
devidos aos sistemas de rega. Essas regras básicas são resumidamente apresentadas na 
secção respeitante à minimização dos impactes ambientais. 

Considera-se que, se forem cumpridas todas as medidas de minimização dos impactes 
ambientais na fase de exploração, tais impactes sobre o risco de erosão global serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo  

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado  

2.7.3.2 Impactes na salinização 

Os impactes negativos decorrentes da salinização do solo têm implicações directas sobre as 
plantas, traduzindo-se numa perda do rendimento agrícola. A severidade do efeito é, 
sobretudo, função da sensibilidade das culturas à salinidade, que se traduz num aumento da 
pressão osmótica da solução do solo, no aumento do pH do solo e, consequentemente, no 
desequilíbrio de nutrientes daí resultante, designadamente com deficiências de fósforo, 
micronutrientes e catiões e possível toxicidade de boro. 

De acordo com a caracterização do risco de salinização efectuado no âmbito do presente 
EIA não foram detectados solos com riscos elevados de salinização. 
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Os critérios de referência para a avaliação da qualidade da água de rega são fornecidos por 
Ayers & Wescott (1994) – Quadro 2.6. Estes critérios, seguidos pela FAO, entram em linha 
de conta com as restrições da água para uso agrícola no que respeita ao rendimento das 
culturas (riscos de salinizaçâo). 

Quadro 2.6 - Critérios de referência da qualidade da água para rega. 

Salinidade 
Grau de restrição de uso 

Nenhum Ligeiro a 
Moderado Severo 

CEw (dS/m) < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

TDS (mg/l) < 450 450 – 2 000 > 2 000 
CEw – Condutividade eléctrica; TDS – total de sólidos dissolvidos na água 

Da análise do quadro anterior verifica-se que existe uma faixa muita estreita de valores de 
qualidade de água de rega para que não seja prejudicial para as plantas no que respeita à 
salinidade. Deste modo, para que não haja impactes negativos para a sobrevivência e 
produtividade das plantas (medido pela condutividade), a água de rega deverá ter uma 
condutividade entre 0,2 e 0,7 dS/m. Uma condutividade demasiado elevada traduz-se em 
problemas de salinização dos solos, prejudiciais para as plantas. 

De forma a averiguar da qualidade da água de rega no futuro no que respeita á 
condutividade recorreu-se às medições efectuadas pela EDIA na albufeira de Pedrógão.  

Verifica-se que os valores de condutividade medidos entre Outubro de 2007 e Setembro de 
2008 na albufeira de Pedrógão variam entre 0,482 e 0,548 dS/m, sendo a média naquele 
intervalo de 0,512 dS/m. Da análise destes resultados verifica-se que, mantendo-se esses 
valores no futuro, a rega com água de Pedrógão não apresentará riscos de salinização, em 
relação ao factor condutividade. 

O risco de salinização do solo depende de vários factores, sendo no caso de regadio 
fundamentalmente derivado da quantidade e qualidade da água aplicada e em particular do 
seu teor em sais. Outros factores relevantes são as características do terreno, incluindo a 
drenagem do solo, na medida que influi na facilidade de lavagem dos sais para maior 
profundidade, e o contexto fisiográfico em que se insere o solo, o que influi na acumulação 
de sais transportados pelo escoamento superficial, subsuperficial ou ainda na ascensão de 
água salina a partir de toalhas freáticas próximas da superfície. São ainda determinantes as 
condições climáticas, em particular o balanço entre a precipitação e a evapotranspiração. 
Sempre que este balanço seja favorável à evapotranspiração, existe maior probabilidade de 
acumulação de sais. 

No nosso país, a ocorrência de precipitação na época de menor evapotranspiração permite 
que a precipitação tenha muito maior eficácia de lavagem de sais do que em outras regiões, 
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com precipitação equiparável, mas em que esta se distribui por épocas de temperatura mais 
elevada. 

Com o passar do tempo, os sais dissolvidos na água de rega (mesmo de qualidade 
aceitável), tenderão a acumular-se nos horizontes superficiais do solo (zona preferencial de 
enraizamento das plantas). Para evitar a acumulação de sais na zona de enraizamento, é 
importante suplementar a quantidade de água aplicada ao solo, de modo a que haja 
excesso de água. Este excesso de água conhecido por água de lavagem, atravessa a zona 
de enraizamento e proporciona a lavagem dos sais do solo.  

2.7.3.3 Impactes na alcalinização/sodização do solo 

A sodização ou alcalinização consiste no aumento do teor de sódio adsorvido no complexo 
de troca do solo sendo medido pela percentagem de sódio de troca (Exchange Sodium 
Percentage - ESP) ou também pela razão de adsorção de sódio (Sodium Adsorption Ratio - 
SAR) do extracto de saturação do solo. O excesso de sódio em formas assimiláveis pelas 
plantas pode ter efeitos negativos directos sobre a produção das culturas mas, em geral, 
antes de se atingir esse ponto, os efeitos negativos do sódio fazem sentir-se de forma 
indirecta através da deterioração das características físicas do solo. A acção do sódio 
exerce-se essencialmente através da sua influência no comportamento dos minerais de 
argila, de modo que o seu efeito será tanto mais grave quanto mais fina for a textura do solo 
e, em particular, quanto maior for a proporção de esmectites, nomeadamente de 
montmorilonites. 

De acordo com a Situação de Referência apresentada no presente EIA em que foi analisado 
o risco de alcalinização e salinização de cerca de 75% dos solos ocorrentes na área de 
intervenção verifica-se o seguinte: 

– 63% de Solos Normais (classe 4) que não apresentam problemas de alcalinização ou 
salinização (solos Bvc, Cb, Pac, Pc, Pg(d), Pmg, Pv, Sr, Vc’, Vcm, Vcr, e Vcx) 

– 12% de Solos Alcalinizados salinos (classe 2) ou com risco de alcalinização (solos 
Pm, Pag, Px e Pcg) 

Em face desta caracterização verifica-se que cerca de 12% dos solos presentes na área de 
intervenção são susceptíveis à alcalinização se a água de rega for de má qualidade e/ou se 
existir má gestão da sua conservação. A alcalinização dos solos deteriora a sua estrutura e 
drenagem interna, aumentando ainda mais a possibilidade de se degradarem. 

Na fase de exploração poderão ocorrer impactes negativos significativos, a longo prazo, 
devido ao aumento da alcalinização dos solos. Estes impactes podem acarretar perdas de 
rendimento agrícola, devido à degradação das qualidades físicas e químicas do solo. No 
entanto, estes impactes são passíveis de minimização. Para tal, será necessário observar-
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se uma efectiva lavagem dos solos com água em excesso, a qual deverá ser acompanhada 
por uma drenagem eficiente dos solos. 

As quantidades de água necessárias para se efectuar a lavagem de excesso de sais do solo 
irão depender não só das características dos solos (grau de alcalinização e drenagem 
interna), corno também da quantidade e qualidade da água de rega a aplicar, assim como 
da quantidade de precipitação efectiva anual. Refira-se que a lavagem dos solos com água 
em excesso poderá ser efectuada em qualquer época do ano. Nesse caso, a lavagem pode 
ser efectuada em períodos em que não haja falta de água, ou seja, esta pode ser evitada 
durante a época seca. Além disso, a água da chuva (descontada à evapotranspiração) 
também deve ser incluída na quantidade de água de lavagem a aplicar. 

Neste estudo, assumiu-se que a rede de drenagem a construir minimizará eventuais 
deficiências da drenagem natural dos solos. Convém, no entanto, ter em atenção que a rede 
de drenagem deverá incidir principalmente nos solos que apresentam, à partida, uma 
drenagem imperfeita a má. 

A solução económica e ecologicamente mais aconselhada seria, provavelmente, a de não 
se fazer regadio nos solos com elevado risco de alcalinização, ou seja, não regar 12% da 
área em estudo. No entanto, note-se também que a classificação dos solos da classe 2 
(com excepção do solo Pag que representa apenas 4,8% da área total e que dispõe de 4 
amostras) se deve unicamente a uma ou no máximo duas amostras de solo, o que é 
manifestamente pouco. Assim, a decisão de não regar 12% da área de estudo seria pouco 
fundamentada, devendo antes apostar-se na implementação de medidas de mitigação e de 
programas de monitorização para estes solos, que permitirão acompanhar a sua evolução e, 
com base em maiores quantidades de dados, tomar futuramente as medidas necessárias de 
modo a garantir a sustentabilidade do projecto. 

Deverá também haver restrições na rega dos solos identificados como tendo risco de 
alcalinização. Nestes solos, a rega deverá ser gota-a-gota, dado que é o processo de 
regadio mais eficiente, reduzindo as aduções de água e a evaporação. Estes solos, no 
entanto, deverão ser vigiados regularmente, no que respeita aos valores de ESP, para evitar 
piorar o seu risco de alcalinização. Os restantes solos da área em estudo poderão ser 
regados normalmente. 

Também para água de rega com igual SAR, a adsorção de sódio, e portanto a ESP, tenderá 
a aumentar tanto mais quanto maior for a capacidade de troca catiónica do solo. Quanto 
mais alta for a ESP maior será a tendência para as argilas dispersarem na presença de 
água, o que origina uma grande instabilidade da agregação do solo. As consequências, 
embora sejam igualmente negativas, são ligeiramente diferentes para a superfície do solo, 
exposta à acção directa da chuva ou da água de rega, e, para as camadas subsuperficiais. 
À superfície, a fraca estabilidade da agregação leva a uma maior tendência para a formação 
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de crosta superficial, levando a uma redução drástica na infiltração, com perda de eficiência 
no caso da rega e o consequente aumento do escoamento e da erosão. Nas camadas 
subsuperficiais a estrutura tende a tornar-se massiva e compacta, formando camadas 
extremamente duras quando secas e muito pouco permeáveis à água e ao ar. 

É de salientar que apesar de tradicionalmente se considerarem como solos sódicos aqueles 
que apresentam um valor de ESP > 15%, este valor não corresponde a nenhuma variação 
abrupta no efeito do sódio. Pelo contrário, a sua influência é gradual e os seus efeitos 
nefastos são sensíveis a teores bastante mais baixos, mesmo inferiores a 5%. O efeito 
negativo do sódio para as propriedades físicas do solo, particularmente a infiltração e 
drenagem, não pode ser dissociado da qualidade da água aplicada. Neste caso, quanto 
melhor for a qualidade da água de rega (menor teor em sais), menor será a infiltração e a 
drenagem do solo. Com efeito, a dispersão dos colóides do solo depende não só da ESP, 
mas também da concentração em sais ou electrólitos na solução em contacto com o solo, 
aumentando com a primeira e diminuindo com a segunda. 

Os riscos de alcalinização dos solos causados pela água de rega estão relacionados com o 
conteúdo da água em sais dissolvidos (dado pela Taxa de Adsorção de Sódio, TAS). Deste 
modo, conforme se pode verificar no Quadro 2.7 onde se apresentam os valores e as linhas 
orientadoras para a interpretação da qualidade da água para regadio, no caso da influência 
da água sobre a infiltração, quanto mais elevada for a SAR (Sodium Adsorption Ratio) da 
água (ou a SAR já existente no solo), mais elevada será a CE (Condutividade Eléctrica) da 
água para se poder usar sem restrições. 

Quadro 2.7 - Critérios de referência da qualidade 
 da água para rega (Ayers & Wescott, 1985). 

SAR 

Grau de restrição de uso 

Nenhum Ligeiro a 
moderado Severo 

CEw (dS/m) 

0-3 >0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1.2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1.9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1.3 

20-40 >5,0 5.0-2,9 <2,9 
SAR - Taxa de Adsorção de Sódio da água; CEw - condutividade eléctrica da água de rega 

De forma a averiguar da qualidade da água de rega no futuro para o parâmetro SAR 
recorreu-se às medições efectuadas pela EDIA na albufeira de Pedrógão.  

Verifica-se que os valores medidos entre Outubro de 2007 e Setembro de 2008 na albufeira 
de Pedrógão variam entre 0,72 e 2,70 dS/m, sendo a média naquele intervalo de 1,45 dS/m. 
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Da análise conjunta dos valores de SAR e CEw para a albufeira do Pedrógão verifica-se 
que, mantendo-se esses valores no futuro, um grau de restrição ao uso de ligeiro a 
moderado. Significa que de forma a minimizar o risco de alcalinização dos solos, a utilização 
da água da albufeira do Pedrógão para a rega deverá ser sujeita a restrições ligeiras a 
moderadas, ou seja, será necessário adoptar medidas de conservação do solo sujeito a 
regadio. 

2.7.3.4 Impactes na drenagem dos solos 

Uma boa drenagem dos solos, aliada a uma prática regular de lavagem dos solos, é 
imprescindível para que se possa efectuar a rega sem que se acumulem sais em excesso 
nos horizontes superficiais do solo, principalmente se a água utilizada tiver fraca qualidade. 

A qualidade da drenagem interna dos solos foi analisada na Situação de referência tendo-se 
verificado que 94% da área a beneficiar (correspondente aos agrupamentos de solos 2, 4 e 
7) têm uma drenagem "moderadamente boa" a "boa". Assim, verifica-se que apenas 6% dos 
solos (agrupamentos 1, 5 e 6 – o agrupamento 3 não dispõe de dados para avaliar este 
factor) têm uma deficiente drenagem interna e são, consequentemente, pouco adequados à 
lavagem do excesso de sais, a não ser que sejam apetrechados com um eficiente sistema 
de drenagem. 

Da sobreposição destes agrupamentos de solos com a rede de drenagem prevista, verifica-
se que algumas das manchas de solos pertencentes aos agrupamentos 1, 5 e 6 têm 
previsto rede de drenagem. 

No âmbito do presente EIA considera-se que a beneficiação da rede de drenagem prevista 
no projecto virá minimizar eventuais deficiências da drenagem natural dos solos que 
poderão ocorrer em apenas 6% dos solos presentes na área a beneficiar. 

2.7.4 Fase de desactivação 

2.7.4.1 Riscos de erosão 

Embora na actualidade não seja possível prever em que moldes se processará a 
desactivação do projecto, nem o que esta implicará, admitiu-se um cenário em que as áreas 
sujeitas a regadio revertam para agricultura de sequeiro ou para inculto. Estas alterações na 
ocupação do solo poderão alterar o factor C da EUPS, que por sua vez irá alterar os riscos 
de erosão dos solos. Assim, e face a possíveis alterações de uso do solo decorrentes da 
desactivação do projecto, prevê-se que os riscos de erosão terão um impacte negativo 
(reconversão para agricultura de sequeiro) ou nulo/positivo (reconversão para inculto). Além 
da alteração do coberto vegetal do solo nas áreas cultivadas, prevê-se que cesse a 
utilização de sistemas de rega, pelo que os riscos de erosão eventualmente associados à 
utilização de alguns sistemas de rega deixarão de se fazer sentir. 
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2.7.4.2 Impactes na salinização 

Embora não seja possível nesta fase prever o modo como se processará a desactivação do 
empreendimento, assume-se que cessa a actividade de rega das culturas agrícolas. Neste 
sentido, no que respeita à salinização dos solos, prevêem-se impactes positivos, dado que 
deixam de existir riscos de acumulação de sais no solo, derivados da água de rega. 

2.7.4.3 Alcalinização/sodização do solo 

Embora não se possa prever actualmente os moldes em que se processará a desactivação 
do projecto, parte-se do princípio que cessa a rega das culturas agrícolas. Neste contexto, 
no que respeita à sodização/alcalinização dos solos, prevêem-se impactes positivos, dado 
que deixa de existir o risco de acumulação de sais no solo. 

2.7.4.4 Drenagem dos solos 

Na fase de desactivação deixará de existir manutenção da rede de drenagem o que poderá 
conduzir a impactes negativos. 

2.8 ECOLOGIA 

2.8.1 Flora e Vegetação 

2.8.1.1 Considerações gerais 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da execução deste projecto, resultarão 
sobretudo das obras de construção – das estações elevatórias, do circuito hidráulico, dos 
reservatórios, da rede de drenagem, da rede de rega, da rede viária, dos estaleiros e áreas 
de empréstimo, da barragem de São Pedro, e ainda os decorrentes das acções de 
desmatação e limpeza na área da futura albufeira (220 ha) e da movimentação de pessoas 
e maquinaria necessária à obra. 

As obras de desmatação e limpeza da área da futura albufeira implicarão a destruição da 
vegetação ribeirinha, parcialmente em bom estado de conservação, numa extensão 
aproximada de 4 km da ribeira de São Pedro, assim como a destruição de 57 ha de 
montado de azinheira. Nas restantes obras previstas, os impactes sobre a flora e vegetação, 
terão menos significado uma vez que predominantemente decorrerão sobre comunidades 
de origem antrópica, sem valor de conservação. 

As acções referidas originam as seguintes afectações:  

–  destruição definitiva do coberto vegetal na área correspondente: à barragem de São 
Pedro, à albufeira, às estações elevatórias, aos reservatórios, ao canal adutor e à 
rede viária; 
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–  alterações temporárias ao longo dos corredores correspondentes ao circuito 
hidráulico (condutas), à rede de drenagem, rede de rega e nas áreas de estaleiro e 
de empréstimo; 

–  alterações pontuais e temporárias do coberto vegetal na envolvência, em especial 
junto aos locais em obra, onde o tráfego se fará sentir com maior intensidade; 

–  compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à 
movimentação de maquinaria; 

–  substituição das comunidades existentes por outras de carácter cosmopolita de 
muito menor valor ecológico. 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.8.1.2 Fase de construção 

De acordo com o grau de importância das diferentes unidades de vegetação afectadas pelo 
projecto (ver Figura 03 Carta do uso actual do solo e Quadro 2.8), referem-se as principais 
formações ou zonas mais susceptíveis às alterações, identificando-se ainda aquelas que 
irão sofrer impactes directos e/ou indirectos ao longo da execução do projecto.  

Quadro 2.8 – Classes de uso do solo na área de implementação das infra-estruturas. 
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Áreas de 
montado 0 21 0 57 7 1 0 0 2 0 

Outros 
povoamentos 
florestais 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olivais de 
Sequeiro 0 2 1 0 0 0 0 1 8 1 

Olivais de 
Regadio 0 23 1 98 4 0 0 0 4 3 

Vinha 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 



 
 
 

68 
 

 

Classes de 
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(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Vinha em 
abandono 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

Culturas anuais 
de sequeiro 0 34 2 55 0 1 8 2 22 3 

Culturas anuais 
de regadio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetação 
ribeirinha 0 2   9 0 0 0 6 0   

Albufeiras e 
Charcas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas 
artificializadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAIS 0 92 6 220 11 2 10 9 40 9 

 

Entre as actividades de execução destacam-se as seguintes, susceptíveis de provocar 
impactes directos e/ou indirectos sobre a flora e vegetação: 

Acção: Implantação de estaleiros e áreas de empréstimo 

Esta acção envolve processos de limpeza e remoção da camada do solo superficial, 
actividades necessárias à instalação das edificações, parques de material e equipamentos.   

A principal afectação sobre a flora e vegetação resultará sobretudo da destruição temporária 
do coberto vegetal na zona de implantação dos estaleiros e áreas de empréstimo. 

Dado que a instalação far-se-á em zonas colonizadas por formações vegetais de menor 
valor conservacionista (formações ruderais) ou em áreas que serão alteradas em virtude de 
outras acções previstas para a fase de construção (desmatação das áreas das 
albufeiras/reservatórios) estes impactes serão: 
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Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Construção da barragem, tomada de água, descarga de fundo e descarregador de 
superfície 

Trata-se da construção de uma estrutura transversal, com 733 m de desenvolvimento e 24m 
de altura máxima, sobre a Ribeira de São Pedro. Esta barragem, interromperá o fluxo 
natural deste curso de água, alterando para jusante o regime de caudais, assim como a 
qualidade da água e criando para montante, um habitat de características lênticas. Dadas as 
suas dimensões, as afectações esperadas no momento da construção, consistem na 
destruição da vegetação ribeirinha (parcialmente em bom estado de conservação), numa 
extensão de aproximadamente 1000 m para montante da barragem e a uma destruição de 
57 ha de montado.  

No global, os impactes resultantes desta acção são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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 A montante da barragem, a destruição de áreas consideráveis dos habitats contemplados 
na Directiva 92/43/CEE, nomeadamente os Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 
(habitat 91BO) e os montados de Quercus spp. de folha perene (habitat 6310) geram 
impactes consideráveis sobre formações florísticas com valor conservacionista. 

Para além desta destruição de habitats, é esperado ainda o abate de um número 
considerável de azinheiras, espécie com estatuto de protecção legal, nomeadamente, ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. Refira-se, no entanto, que, para a implementação 
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, foi estabelecido (Decreto-Lei nº 21-A/98, 
de 6 de Fevereiro – Artigo 12º) que “1 — Os expropriados e demais interessados ou mesmo 
terceiros não podem deduzir oposição às acções de desmatação e desarborização, 
designadamente ao corte ou arranque de montados de sobro ou azinho, com vista à 
realização do Empreendimento. 2 — O corte ou arranque de espécies legalmente protegidas 
não carece de autorização, sendo, no entanto, aplicável o disposto no n.o 2 do artigo 6.o do 
Decreto-Lei n.º 11/97, de 17 de Janeiro.” 

Para jusante, é esperada uma afectação sobre a vegetação ribeirinha, inerente a alterações 
nos regimes de caudais causadas pela construção da barragem. No entanto, a adopção de 
um regime de caudal ecológico poderá atenuar os impactes negativos. Como objectivo, 
pretende-se atenuar a atrofia de determinadas populações mais directamente dependentes 
do meio ribeirinho, evitando a progressão de outras espécies de menor valor, pertencentes a 
fases de regressão destes sistemas (silvado) Rubus ulmifolius. 

Acção: Construção da estação elevatória principal de Pedrógão 

A construção da estação elevatória principal de Pedrógão, envolve uma área de 
aproximadamente 2000 m². O local para esta edificação localiza-se sobre uma área 
artificializada. No global, os impactes serão nulos. 

Acção: Construção do reservatório e estação elevatória de Selmes 

A construção do reservatório e estação elevatória de Selmes, envolve uma área de cerca de 
2 ha. O local para esta infra-estrutura localiza-se sobre uma área predominantemente 
ocupada por culturas anuais de sequeiro, montado e vegetação ribeirinha. 
Predominantemente a vegetação existente não apresenta valor de conservação (culturas 
anuais de sequeiro). 

No entanto, ao afectar também área de montado e com vegetação ribeirinha os impactes 
resultantes desta acção são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 
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Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A destruição de áreas com habitats contemplados na Directiva 92/43/CEE, nomeadamente 
os Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia (habitat 91BO) e os montados de Quercus 
spp. de folha perene (habitat 6310) geram impactes sobre formações florísticas com valor 
conservacionista. 

Para além desta destruição de habitats, é esperado ainda o abate de alguns exemplares de 
azinheiras.  

Acção: Construção do reservatório e da estação elevatória de Pedrógão  

A construção do reservatório e estação elevatória de Pedrógão, envolve uma área de 
aproximadamente 8 ha. O local para esta edificação localiza-se sobre uma área ocupada 
predominantemente por culturas anuais de sequeiro e por vinha em estado de abandono. 
Trata-se de uma área onde a vegetação existente não apresenta valor de conservação. No 
global, os impactes serão: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

O circuito hidráulico será composto por uma rede de condutas adutoras e por um canal 
afectando a rede adutora uma área de 85 ha e o canal 6 ha. 

Os trabalhos a executar na rede adutora, envolvem sobretudo abertura de valas para 
assentamento das condutas e o seu re-aterro. No total desta empreitada está envolvida a 
construção de 26 km. Esta intervenção, porque envolve operações de escavação e aterro, 
promoverá a destruição da vegetação na área correspondente ao traçado da rede e 
provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à 
movimentação de maquinaria inerente a esta operação. Os impactes assumem significado, 
serão negativos, certos, e irreversíveis na sua intersecção com as unidades florísticas 
vegetação ribeirinha (2 ha) e montado (21 ha). A destruição de áreas com habitats 
contemplados na Directiva 92/43/CEE, nomeadamente os Freixiais termófilos de Fraxinus 
angustifolia (habitat 91BO) e os montados de Quercus spp. de folha perene (habitat 6310) 
geram impactes sobre formações florísticas com valor conservacionista. Para além desta 
destruição de habitats, é esperado ainda o abate de azinheiras.  

Por outro lado, nas restantes ocupações do solo, culturas anuais de sequeiro, olival de 
sequeiro, vinha em abandono, olival de regadio, vinha e povoamentos florestais mistos, 
62 ha, são esperados impactes negativos, certos, e reversíveis a curto prazo, no caso 
das culturas arvenses, sendo irreversíveis onde ocorrem espécies lenhosas.  

Relativamente ao canal, e uma vez que os trabalhos a executar envolvem operações de 
escavação e aterro, promovendo a destruição da vegetação na área correspondente ao seu 
traçado e provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à 
movimentação de maquinaria inerente a esta operação, os impactes serão negativos, 
pouco significativos, certos, e irreversíveis, uma vez que apenas intersecta culturas 
anuais de sequeiro, olival de sequeiro, vinha em abandono, olival de regadio e culturas 
anuais de regadio, formações florísticas sem valor de conservação. 

Acção: Construção da rede de rega 

Os trabalhos a executar na rede de rega, envolvem sobretudo abertura de valas para 
assentamento das condutas e o seu re-aterro. No total desta empreitada está envolvida a 
construção de 17 km de rede de rega afectando. Esta intervenção, porque envolve 
operações de escavação e aterro, promoverá a destruição da vegetação na área 
correspondente ao traçado da rede de rega e provável compactação e eliminação do 
coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente a esta 
operação. Os impactes assumem significado, serão negativos, certos, e irreversíveis na sua 
intersecção com as unidades florísticas vegetação ribeirinha (menos de 1 ha) e montado 
(cerca de 2 ha). 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

73 

 

A destruição de áreas com habitats contemplados na Directiva 92/43/CEE, nomeadamente 
os Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia (habitat 91BO) e os montados de Quercus 
spp. de folha perene (habitat 6310) geram impactes sobre formações florísticas com valor 
conservacionista.  

Por outro lado, nas restantes ocupações do solo, culturas anuais de sequeiro, olival de 
sequeiro, olival de regadio, vinha, culturas anuais de regadio e povoamentos florestais 
mistos, 38 ha, são esperados impactes negativos, certos, e reversíveis a curto prazo, no 
caso das culturas arvenses, sendo irreversíveis onde ocorrem espécies lenhosas.  

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A beneficiação da rede de drenagem superficial, envolve sobretudo operações de 
reperfilamento e limpeza da rede hidrográfica natural existente dentro do perímetro de rega, 
principalmente dos cursos de água de menor dimensão, perfazendo no total, 8 km de troços 
a intervencionar e uma área de 9 ha. 

No que diz respeito às intervenções na rede hidrográfica natural existente, as operações 
envolvidas de modelação dos fundos e taludes implicarão a destruição das formações 
florísticas ribeirinhas aí existentes.  

No global, e porque as intervenções de reperfilamento e limpeza incidem sobre cursos de 
água actualmente já muito intervencionados (colonizados por formações ruderais e juncais 
seriais), os impactes resultantes destas acções são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

Esta empreitada, envolverá o melhoramento da rede viária existente. Esta intervenção (com 
cerca de 17 km de extensão), uma vez que envolve operações de aterro, de decapagem, de 
drenagem e grande movimentação de maquinaria, determinará destruição directa do coberto 
vegetal nas áreas adjacentes aos caminhos a beneficiar, assim como, e de forma indirecta 
afectará a vegetação existente na área envolvente pela emissão de poeiras inerentes a este 
tipo de obras, facto agravado se esta decorrer no período de estio. 

Estas afectações serão pouco significativas, pois as áreas afectadas directamente, 
apresentam baixo valor conservacionista, nomeadamente áreas ocupadas actualmente por 
culturas anuais de sequeiro, olival de sequeiro, olival de regadio, culturas anuais de regadio 
e vinha. Relativamente a impactes indirectos decorrentes da emissão de poeiras resultantes 
do trânsito inerente à execução da obra serão tanto maiores quanto maior for o número de 
indivíduos afectados (perda na produtividade nas culturas adjacentes à obra). A emissão de 
poeiras para a atmosfera, na medida em que promove a deposição do pó nas superfícies 
foliares, reduz a capacidade fotossintética, afectando claramente o coberto vegetal. No 
global os impactes resultantes destas acções são:  

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.1.3 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, alguns impactes originados na fase de construção assumirão 
um carácter definitivo, em particular nos espaços referentes aos novos traçados da rede 
viária, nas áreas de edificação das estações elevatórias e reservatórios e na área do circuito 
hidráulico que intersectou culturas de carácter permanente. Nesta fase, os impactes são 
considerados negativos, pouco significativos, certos e irreversíveis, nas áreas 
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referentes aos novos traçados da rede viária, das estações elevatórias e reservatórios 
(áreas anteriormente colonizadas com elencos florísticos de baixo valor conservacionista) e 
assumem significado nas áreas onde a implantação do circuito hidráulico envolve 
destruição definitiva das comunidades de carácter perene, nomeadamente nas áreas de 
montado e vegetação ribeirinha. 

No entanto, trata-se de áreas sem significado quando nos reportamos à totalidade da área 
em estudo, e onde encontramos elencos florísticos de baixo valor conservacionista. São, 
contudo, de ressalvar os impactes definitivos causados pela conversão da agricultura de 
sequeiro em agricultura de regadio. 

Nesta fase, ressalvam-se ainda os impactes definitivos causados pela conversão da 
agricultura de sequeiro em regadio, o que levará à substituição das comunidades existentes 
por outras de carácter cosmopolita de muito menor valor ecológico. O efeito principal sobre 
as espécies vegetais será a alteração irreversível das condições ecológicas, alteração das 
estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a redução da 
normal capacidade de regeneração, assumindo elevado significado por estarmos perante 
uma das poucas áreas de distribuição do endemismo Linaria ricardoi. 

O desaparecimento da agricultura cerealífera de sequeiro, especialmente nos barros de 
Beja, restringe a área de distribuição da espécie Linaria ricardoi assim como de outras 
espécies com estatuto RELAPE, nomeadamente Hypericum pubescens. Linaria ricardoi é 
uma espécie exclusiva da região de Beja, Cuba e Serpa em termos de área mundial. 
Pertence ao Anexo 2 da Convenção de Berna e merece protecção total (ainda pertence à 
Directiva n.º 92/43/CEE (JOCE n.º L 206/22, de 22/07/92, Anexo II e IV)).  

No presente estudo, não foi inventariado qualquer exemplar da espécie Linaria ricardoi, no 
entanto existe uma vasta área de olival em regime extensivo, seu potencial habitat.  

Como resultado, os impactes gerados nestes espaços no decorrer desta fase de exploração 
serão negativos, significativos, certos e irreversíveis.  

Quanto aos impactes gerados na fase de construção com carácter temporário, estes 
encontrar-se-ão nesta fase, imperceptíveis, ou seja, as formações florísticas afectadas 
terão recuperado, encontrando-se nesta fase em tudo semelhantes ao existente antes 
destas acções. 

Importa referir, que no âmbito desta fase de exploração, farão parte as operações de 
manutenção e conservação das infra-estruturas construídas. São acções dirigidas à 
maximização da eficácia destas infra-estruturas, nomeadamente limpeza de valas e canais, 
assim como a manutenção da rede viária, construídas com um objectivo determinado. Como 
tal, sem esquecer que estes espaços constituem também habitats peculiares, importa 
nestas acções adoptar um conjunto de medidas minimizadoras de impacte ambiental, que 



 
 
 

76 
 

 

são propostas no presente estudo. Os impactes resultantes destas acções são considerados 
negativos, pouco significativos, certos, temporários e reversíveis a curto prazo. 

Relativamente à barragem e albufeira, alguns impactes negativos e significativos originados 
na fase de construção, assumirão agora, em fase de exploração, um carácter definitivo. Esta 
circunstância deve-se, sobretudo, à perda de habitat disponível a colonizar, assim como à 
alteração das condições ambientais e dos usos anteriormente existentes. Tal facto, 
manifestar-se-á em particular sobre as comunidades de vegetação ribeirinha (matos 
ribeirinhos meridionais e freixiais termófilos) e sobre os montados de Quercus spp. de folha 
perene,  na área referente à albufeira.  

No que diz respeito à comunidade higrófita localizada a jusante da barragem, são também 
esperados impactes negativos, pouco significativos, certos e irreversíveis. Muito 
embora se preveja a manutenção de um caudal ecológico, a quantidade e qualidade de 
água libertada não corresponderá à actualmente existente. O aumento da concentração de 
nutrientes na água induzirá um aumento da condutividade na água da Ribeira de São Pedro, 
promovendo a redução da diversidade e abundância das espécies com carácter hidrófito. 
Tal facto acentua-se nos meses de estio, quando deixa de existir caudal superficial na 
Ribeira.   

A montante da barragem, em meio lêntico, é esperado que a curto prazo se venha a instalar 
nas suas margens alguma vegetação ribeirinha. O estabelecimento e vigor desta 
comunidade estão intimamente dependentes das condições climatéricas da região e do 
regime de exploração da albufeira. No presente caso, atendendo à reduzida pluviosidade 
anual, nomeadamente na época de estio, e uma vez que se prevê o uso da água para rega - 
implicando a partir da Primavera um acentuado decréscimo no nível da água - prevê-se que 
se criem vastas áreas de taludes com esparsa vegetação.  

Por outro lado, os impactes gerados na fase de construção com carácter temporário, 
implantação de estaleiros, pisoteio em torno de áreas a construir e impactes causados na 
área envolvente por poeiras resultantes do aumento de tráfego, encontrar-se-ão nesta fase, 
imperceptíveis, ou seja, as formações florísticas afectadas terão recuperado, encontrando-
se nesta fase em tudo semelhantes ao existente antes destas acções. 

Deve ainda ter-se em conta, durante esta fase, as operações de monitorização da qualidade 
ecológica e da água. Importa ainda ter em conta que a água para o estabelecimento do 
caudal ecológico deverá ter origem nas camadas superficiais da albufeira, nomeadamente 
em época de estio, momento em que a albufeira estará estratificada. A água libertada em 
caudal ecológico deverá permitir, após deixar de haver caudal superficial na Ribeira de São 
Pedro, a existência de pegos durante a estação seca. 
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2.8.1.4 Fase de desactivação 

A desactivação, a longo prazo do aproveitamento hidroagrícola, pode ter consequências 
negativas ao nível da unidade vegetação ribeirinha, caso seja desmantelada a barragem. No 
decorrer do tempo ir-se-á estabelecendo uma formação de carácter higrófito em torno da 
área da albufeira, naturalmente dependente da existência desta massa de água. O 
desmantelar da barragem recuperaria o curso de água anteriormente existente, mas a falta 
de humidade pelo baixar do nível de água levaria ao desaparecimento da formação higrófita 
que se tinha desenvolvido ao nível do pleno armazenamento. 

Relativamente às outras unidades florísticas, nomeadamente as localizadas a jusante, e 
também dependentes do contínuo do rio, não são esperadas grandes alterações. O regime 
de caudal ecológico estabelecido durante a fase de exploração permitirá, a permanência das 
comunidades anteriormente existentes. Relativamente às comunidades de carácter 
terrestre, montado, poder-se-á esperar a longo prazo a sua recuperação nos 64 ha 
afectados no momento de obra. No global, são esperados impactes negativos, pouco 
significativos, certos, e reversíveis a médio prazo. 

Quanto às outras infra-estruturas, como a rede viária, as estações elevatórias e 
reservatórios não é esperado o seu desmantelamento. O canal a ser desmantelado, terá 
impactes positivos a médio prazo ao nível da vegetação. Seria recuperado o perfil do 
terreno, e em curto prazo seria colonizado por espécies herbáceas existentes nas suas 
imediações. 

2.8.2 Aves e mamíferos 

2.8.2.1 Considerações prévias 

Os impactes decorrentes da construção e exploração do projecto far-se-ão sentir, 
essencialmente, ao nível da perda e fragmentação dos habitats. A evolução directa e 
indirecta das consequências da fragmentação do habitat nos vertebrados terrestres é 
profundamente complexa e depende das características eco-etológicas intrínsecas de cada 
espécie-alvo e das características da matriz de fragmentos envolventes, que poderão 
funcionar como zona de adaptação da matriz agora construída (Janzen, 1986). 

Nas acções geradoras de impactes na fauna de vertebrados terrestres consideram-se os 
grupos anteriormente descritos: mamíferos (voadores, roedores e carnívoros) e aves 
(rapinas, aquáticas, ciconiiformes, estepárias, passeriformes e outras). Dentro de cada 
grupo, salientaram-se na avaliação de acções geradoras de impactes, as espécies com 
maior valor de conservação e sobre as quais as acções previstas no projecto irão causar 
maior impacte. Sempre que os impactes forem nulos para cada um dos grupos anteriores 
nas fases de construção e exploração, não serão referenciados na acção respectiva. 
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No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.2 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.8.2.2 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

A instalação do estaleiro na zona do reservatório de Selmes irá ter um impacte negativo nos 
mamíferos carnívoros - gato-bravo e toirão, já que as acções de instalação da actividade e 
estaleiro provocarão perturbação de natureza antrópica às quais as espécies em causa são 
pouco tolerantes. Assim, os impactes desta acção prevêem-se: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

No decurso desta acção prevê-se um aumento do tráfego e, consequentemente, do risco de 
colisão com diversos espécimes de vários grupos biológicos, sobretudo em épocas do dia 
com maior actividade animal (início da manhã e final da tarde), pelo que o impacte desta 
acção será: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

a) Barragem de São Pedro 

No que concerne aos quirópteros, esta acção poderá ter efeitos directos e indirectos sobre 
os taxa existentes. A desafectação de 9 ha de vegetação ribeirinha reduz os potenciais 
abrigos existentes na galeria ripícola e à alteração da composição e abundância da 
comunidade de insectos-presas (ICN, 2005), prevendo-se que a redução do valor alimentar 
do local em resultado desta acção não seja determinante para o seu abandono. 

A perda deste habitat afectará igualmente alguns micromamíferos, base da cadeia trófica. 
Também para a lontra e o toirão esta acção acarretará a perda de habitat preferencial, 
conduzindo a um menor uso destas áreas e nalguns casos mesmo ao seu abandono 
(Santos-Reis et al. 2003). 

A perda desta vegetação ribeirinha elimina as condições habitacionais (abrigos e 
alimentação) das aves dependentes exclusivamente deste habitat - i.e. rouxinol-do-mato, 
guarda-rios, bem como de outros taxa que, não apresentando dependência exclusiva deste 
habitat, o utilizam no seu ciclo biológico.  

Os impactes desta acção serão então: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Esta acção acarretará igualmente a destruição de uma área de montado, habitat de 
relevância significativa para diversos grupos de aves e mamíferos. Apesar de esta 
destruição corresponder a uma faixa limítrofe de uma área vasta que apresenta alguma 
continuidade ocupacional, os impactes são considerados: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

b) Reservatório de Selmes 

No que concerne aos quirópteros, esta acção poderá ter efeitos directos e indirectos sobre 
os taxa existentes. A desafectação de menos de 1 ha de vegetação ribeirinha reduz, os 
potencias abrigos existentes na galeria ripícola e altera a composição e abundância da 
comunidade de insectos-presas (ICN, 2005), prevendo-se a redução do valor alimentar do 
local. No entanto, dada a reduzida área de afectação e a dimensão – muito mais elevada – 
das áreas vitais destas espécies, os impactes serão de magnitude reduzida. 

No decurso desta acção serão destruídos cerca de 2 ha de culturas anuais de sequeiro, 
0,5 ha de montado e menos de 1 ha de vegetação ribeirinha, conjunto de habitats 
preferenciais de diversas espécies de roedores presentes. A desmatação poderá causar a 
morte por colisão/atropelamento de indivíduos assim como a sua dispersão para zonas 
adjacentes.   

No decurso das acções de desmatação e desarborização irá perder-se (menos de 1 ha) de 
habitat preferencial do gato-bravo e toirão. Os indivíduos desta espécie, cuja área vital se 
encontra inserida na zona de influência do reservatório de Selmes verão pois ser 
marginalmente diminuído o habitat disponível. No entanto, dada a reduzida área de 
afectação e a dimensão – muito mais elevada – das áreas vitais destas espécies, os 
impactes serão de magnitude reduzida. Os impactes desta acção serão então: 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

81 

 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

A área reduzida que será afecta às manchas de empréstimo e a ocupação de áreas de 
reduzido valor ambiental tornam negligenciável o impacte desta acção na fauna da zona de 
estudo. 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

No decurso desta acção, será previsível que possam existir visitas esporádicas de 
indivíduos dispersantes (das áreas desmatadas), pertencentes a vários taxa, ao local da sua 
anterior área vital. 

A perturbação de natureza antrópica acrescida no local da obra da barragem, reduzirá ainda 
mais as condições de atractividade do local, concorrendo para tornar o mesmo inóspito para 
a generalidade das espécies, durante a duração dos trabalhos da empreitada. Assim, esta 
acção terá um impacte: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente 

A zona a afectar pelo projecto já se encontra muito intervencionada, pelo que não se prevê 
que seja causadora de impactes para a fauna terrestre pelo que os impactes decorrentes 
desta acção serão nulos.  

Acção: Execução dos Reservatórios do Pedrógão e Selmes e estações elevatórias 
adjacentes 

A perturbação de natureza antrópica acrescida no local da obra, durante a sua execução, 
reduzirá significativamente as condições de atractividade do local, concorrendo para tornar o 
mesmo inóspito para a generalidade das espécies, durante a duração dos trabalhos da 
empreitada. Assim, esta acção terá um impacte: 

 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas adutoras e canal) 

Esta acção ainda que de carácter temporário, desenvolver-se-á numa área de cerca de 
90 ha de uma paisagem em mosaico, habitats preferenciais de muitos taxa presentes na 
área de estudo.     
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No decurso desta acção, uma diversidade de habitats será temporariamente 
intervencionada, dos quais se destacam: cultura anual de sequeiro (35 ha), montado 
(20 ha), vegetação ribeirinha (2 ha), mas sobretudo, interessa referir a disponibilidade de 
mosaico cultural que oferece condições de abrigo e alimentação para os grupos faunísticos.     

No decurso desta acção, alguns habitats preferenciais (referidos no anterior parágrafo) de 
todos os grupos faunísticos terrestres irão ser temporariamente destruídos, assim como 
perturbados pela acção humana na zona, pelo que esta acção terá impacte negativo, 
directo, certo, local, imediato, reversível (nas áreas de conduta) a irreversível (na área 
de canal em superfície livre), pouco significativo a significativo (nas áreas de montado) e 
reduzido a médio (nas áreas de montado).  

Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

No decurso desta acção uma diversidade de habitats será alvo de intervenção, dos quais se 
destacam: culturas anuais de sequeiro (22 ha), montado (2 ha), vegetação ribeirinha (menos 
de 1 ha), vinha (4 ha), mas sobretudo, interessa referir a disponibilidade de mosaico cultural 
em conjunto com outros usos do solo, oferecendo condições de abrigo e alimentação para 
os grupos faunísticos.     

No decurso desta acção todos os grupos de fauna terrestre presentes na área de estudo 
irão ser temporariamente perturbados e os habitats alterados, pelo que esta acção terá 
impacte: 

Sentido valorativo  Positivos / Negativos / Nulos 

Tipo de ocorrência  Directos / Indirectos 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

A beneficiação da rede viária irá provocar um aumento da perturbação humana com 
impactes em diferentes grupos faunísticos. Esta acção terá um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A construção da rede de drenagem irá temporariamente provocar um aumento da 
perturbação humana com interferência em diferentes grupos faunísticos. Saliente-se no 
entanto o baixo significado ecológico da generalidade das formações ripícolas a 
intervencionar no caso concreto deste Projecto. 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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2.8.2.3 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro 

A presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro, resultará na alteração 
dos usos do solo na área da albufeira, onde passará a existir um sistema lêntico, 
condicionado, do ponto de vista da sua exploração, às necessidades de água para rega, que 
terão de ser asseguradas. 

A presença da albufeira facilitará o incremento na abundância de insectos, o que poderá 
contribuir para um aumento da disponibilidade de alimento para os quirópteros. A massa de 
água criada com a construção da barragem poderá fomentar a ocorrência de taxa 
pertencentes às famílias Rhinolophidae e Vespertilionidae, além de outras espécies que 
possam eventualmente ocorrer no local, por estas se alimentarem sobre massas de água. 
Esta acção terá um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Será sobretudo nos mamíferos roedores que o efeito-barreira será considerado no decurso 
da fase de exploração da barragem, pelo que será de prever um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

As barragens, em geral, não apresentam vegetação circundante, durante a fase inicial de 
exploração, não proporcionando pois, nesta fase, qualquer possibilidade de abrigo para a 
lontra, oferecendo igualmente pouca disponibilidade de presas. No entanto, à medida que as 
condições habitacionais para a lontra melhorem – nomeadamente em termos de abrigo e 
recursos tróficos (lagostins e peixe), facilmente capturáveis por se tratar de ambientes 
lênticos e por vezes pouco profundos (Santos-Reis et al., 2003) – prevê-se que a espécie 
venha a colonizar a albufeira. Assim, e já na fase de exploração, será de prever um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A presença da barragem, exploração e manutenção irá beneficiar a avifauna. As aves, 
sobretudo, aquáticas e Ciconiiformes, irão encontrar a médio/longo prazo disponibilidade de 
alimento à medida que aumente a colonização de espécies-presas. O plano de recuperação 
biofísico previsto no presente EIA, através da plantação de vegetação, irá também beneficiar 
a disponibilidade de abrigos para os taxa destas famílias. 

Outros taxa que ocorrem presentemente serão também favorecidos pela disponibilidade de 
água para abeberamento e de presas. A presença da albufeira proporcionada pela 
exploração da barragem irá também potenciar o aparecimento de espécies menos 
frequentes na zona como Gelochlidon nilotica Tagaz, Himantopus himantopus Pernilongo ou 
Charadrius bubius Borrelho-pequeno-de-coleira, já presentes em charcas/açudes da Quinta 
de São Pedro. Assim, o impacte desta acção será: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Selmes e da estação 
elevatória adjacente 

A presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Selmes, irá disponibilizar um 
ponto de água fundamental para todos os grupos de fauna terrestre. A presença do habitat 
lêntico potenciará: a existência de insectos, espécies-presa para os quirópteros e aves. A 
médio/longo prazo, surgirá disponibilidade em espécies-presa para a lontra (sobretudo 
lagostins e ictiofauna).  

O reservatório potenciará igualmente condições adequadas ao incremento da comunidade 
de anfíbios e répteis, espécies-presa sobretudo de ciconiiformes e aves aquáticas. O 
impacte desta acção será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Presença, funcionamento e manutenção do circuito hidráulico 

Identificam-se seguidamente os principais impactes resultantes da construção do Projecto, 
dando-se especial atenção ao efeito barreira/fragmentação do habitat e ao efeito 
"armadilha", nomeadamente do trecho do circuito de adução que se desenvolve em canal de 
superfície livre. 

A fragmentação do habitat corresponde ao processo de separação de grandes e continuas 
manchas de habitat em unidades mais pequenas que ficam isoladas entre si. A falta de 
conectividade e permeabilidade entre áreas, ou efeito barreira, restringe a dispersão e 
isolamento genético, sendo mais acentuada nas espécies de fraca mobilidade. 

Durante a fase de exploração a presença do canal ao longo de 1786 m per se, poderia 
potenciar o efeito barreira na comunidade de mamíferos não voadores. A presença de cinco 
pontões para passagem de viaturas, de maquinaria agrícola e de peões produzirá uma 
minimização deste efeito, permitindo estabelecer alguma conectividade entre os lados do 
canal, ao oferecer pontos seguros de travessia do “obstáculo”, reduzindo assim a significado 
deste impacte junto da referida comunidade. 

Por outro lado, a curta extensão do canal, aliada à matriz de habitats em que o mesmo se 
insere - e que não constituem os usos mais fomentadores de biodiversidade - faz igualmente 
com que este impacte potencial perca significado. 

A presença do canal gera igualmente um “efeito armadilha” que corresponde à possibilidade 
da sua presença potenciar a mortalidade animal, por afogamento, dos indivíduos que 
venham a cair no canal. 

Este efeito será, no entanto, fortemente atenuado pela presença e características da 
vedação prevista no Projecto de Execução (ver Volume 1, Tomo 1 – Descrição do Projecto). 
Assim, o impacte desta acção será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 
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Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Durante a fase de exploração das condutas adutoras não se prevê a ocorrência de impactes 
sobre a fauna, visto que as condutas serão enterradas no solo. Assim, o impacte desta 
acção será nulo. 

Acção: Exploração dos blocos de rega 

No decurso desta acção será de prever a substituição no uso do solo, com aumento da área 
ocupada por culturas (anuais e permanentes) de regadio.  

Esta acção terá magnitudes muito diversas nos diferentes blocos, sendo tendencialmente 
nulo no Bloco de São Pedro-N, actualmente já completamente ocupado por olival de 
regadio. 

Por outro lado, nos Blocos de Selmes e Pedrógão, existem actualmente áreas de alguma 
extensão de culturas anuais de sequeiro, com relevância habitacional para diversos grupos 
animais, designadamente aves de ecologia estepária, com ocorrência irrelevante face à 
totalidade da área de estudo. Estas áreas – bem como as parcelas com olival de sequeiro – 
irão sofrer alterações de uso de solo relevantes, passando então a ser ocupadas por 
culturas (anuais ou permanentes) de regadio. 

Assim, será espectável a diminuição da diversidade de habitats em mosaico, com a 
implantação de extensas áreas de regadio intensivo (previsivelmente, pelo menos nalgumas 
áreas em regime de monocultura, designadamente de olival), ficará também reduzida a 
capacidade de suporte, para insectos-presa para a comunidade de quirópteros. Rebelo e 
Rainho (2000) referem a alteração dos biótopos de alimentação como sendo uma das 
principais ameaças à conservação dos quirópteros.  

Com esta substituição cultural, as condições habitacionais para o coelho-bravo e roedores 
diminuem e, por isso, reduz-se a abundância das espécie-presa de rapinas e mamíferos 
carnívoros. Também a presença de ambientes quentes e húmidos, presente em algumas 
culturas de regadio, favorece o aparecimento e prevalência de algumas epizootias no 
coelho-bravo e acentuado decréscimo abundância (Mariano 1999, Arroyo e Ferreiro 2001).  

Os passeriformes e demais taxa dependentes dos sistemas de agricultura de sequeiro e 
pousios serão a médio prazo afectados com o decurso desta acção, pela desadequação dos 
novos habitat (culturas de regadio) entretanto criados. Esta acção terá um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, utilização e manutenção da rede viária 

A presença da rede viária justifica-se pelo expectável aumento do tráfego, decorrente da 
intensificação dos usos agrícolas do território em estudo. Este aumento da frequência de 
utilização, aliado a um eventual aumento da velocidade média de circulação – face à 
melhoria do estado dos pavimentos – induz o aumento da probabilidade de mortalidade por 
colisão e atropelamento de espécimes da fauna local. Assim, o impacte desta acção sobre a 
fauna será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

Esta acção corresponde, no que às aves e mamíferos diz respeito, ao que já foi 
anteriormente descrito para a exploração da barragem de São Pedro, pelo que não será 
repetida a análise. 
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b) A jusante da barragem 

A jusante da barragem, o regime natural da linha de água será alterado. A implementação 
do regime de caudais ecológicos deverá, no entanto, permitir reduzir o efeito negativo sobre 
os grupos de fauna dependentes dos sistemas aquáticos e, consequentemente, da fauna 
terrestre (quirópteros, roedores e aves) dependente destes. Assim, a presente acção terá 
impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.2.4 Fase de desactivação 

Dado o factor de incerteza associado a esta fase sobre as acções, previstas após o tempo 
de vida útil deste projecto, são analisadas duas alternativas: a desactivação com e sem o 
desmantelamento das estruturas criadas. 

Acção: Abandono sem desmantelamento das estruturas 

Na zona em que o circuito de adução corresponde ao canal, é previsível que a 
fragmentação dos habitats permaneça mesmo que o canal não transporte água, uma vez 
que a sua presença constituirá sempre um obstáculo a transpor e em que o risco de 
predação é maior devido à falta de refúgios. 

Acção: Desactivação com desmantelamento das estruturas 

No caso das estruturas do Circuito Hidráulico de Pedrógão serem desmanteladas na sua 
totalidade e retiradas do local, é remotamente previsível que sejam restabelecidas as 
condições da situação de referência e anulados os impactes, tudo dependendo da duração 
da fase de construção, exploração, capacidade da área envolvente ao presente projecto ter 
capacidade de suporte para animais dispersantes no decurso do projecto.  
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Apenas o desaparecimento das albufeiras associadas à barragem de São Pedro e 
reservatório de Selmes, que entretanto serão seguramente colonizadas por uma diversidade 
de organismos correspondendo a diversos grupos biológicos, deverá corresponder a um 
impacte negativo desta “opção” de desactivação, por perda destes habitats lênticos. 

2.8.2.5 Impactes Cumulativos 

Descrevem-se de seguida os impactes indirectos que serão causados pela implantação dos 
projectos do EFMA localizados ao redor da Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico de 
Pedrogão. 

A área a afectar pelos projectos em implementação do EFMA (Barragem do Pedrógão, 
Estação Elevatória da Margem Esquerda do Guadiana e Adução ao subsistema do Ardila, 
futuros Blocos de Rega São Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos, localizados a sul da 
Albufeira de São Pedro e que têm nesta albufeira a origem dos seus subsistemas e blocos 
de rega de S. Matias) é uma área com forte intervenção humana sobre os habitats, onde as 
linhas de água assumem uma importância acrescida muito relevante na dinâmica das 
populações de mamíferos, predadores e presas. Sendo ecossistemas frágeis, e por serem 
os sistemas naturais mais afectados com a construção deste tipo de empreendimentos, é 
sobre eles que deverão ser efectuados os esforços de conservação. Se atendermos à área 
de intervenção dos múltiplos projectos a decorrer as linhas de água constituem corredores 
ecológicos. Este tipo de habitat oferece refúgio, ainda que temporário a espécies não 
voadoras e por isso com reduzida capacidade de deslocação.  

No que respeita às espécies voadoras, estas deslocar-se-ão para locais onde existam 
condições habitacionais, devendo por isso proceder-se à sua monitorização. Assim os 
impactes cumulativos serão:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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2.8.3 Herpetofauna  

2.8.3.1 Consideração inicial 

Na avaliação dos impactes provocados pelo aproveitamento hidroagrícola em causa nos 
répteis e anfíbios e sem prejuízo das singularidades inerentes à ecologia de cada espécie, 
os taxa (potencialmente) presentes foram agrupados em duas comunidades tipo: a 
comunidade aquática e ribeirinha (CA) e a comunidade terrestre (CT) (Quadro 2.9). Tendo 
em conta a biologia dos anfíbios, todas as suas formas larvares são incluídas na 
comunidade aquática, mesmo quando os hábitos dos adultos são marcadamente terrestres, 
como é o caso do sapo-comum. 

Quadro 2.9 - Associação dos répteis e anfíbios potencialmente presentes na área de estudo em 
duas comunidades tipo. 

Comunidade 
aquática/ribeirinha  

Rana perezii, Tiruturus marmoratus, Triturus boscai, Natrix maura, 
Mauremys leprosa, Emys obicularise todas as formas larvares de 

anfíbios.

Comunidade terrestre  

Alytes cisternasii, Bufo bufo, Bufo calamita, Salamandra salamandra, 
Lacerta lepida, Podarcis hispanica, Pelobates cultripes, Pelodytes 

punctatus, Discoglossus galganoi, Elaphe scalaris, Psammmodromus 
algirus, Malpolon monspessulanus, Hyla meridionalis, Coluber 

hippocrepis e Tarentola mauritanica.

 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.8.3.2 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Tendo em conta que os indivíduos de répteis e anfíbios existentes no local do(s) estaleiro(s) 

já terão sido desalojados pela prévia limpeza superficial do terreno (ver impactes da acção 

“Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas”, o impacte da sua instalação será desprezável.  

A actividade associada ao(s) estaleiro(s) poderá produzir algum impacte negativo em 

resultado do acréscimo de tráfego e afectará, sobretudo, a comunidade terrestre. Todavia, 

tendo em conta a pequena área afectada (cerca de 2500 m2, em cada área prevista) e o 

aumento (moderado) previsível de actividade associado a uma obra desta dimensão, o 

impacte sobre a herpetofauna, sobretudo sobre a comunidade terrestre, será: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível1 / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

Os impactes desta acção serão sentidos, sobretudo, pela comunidade terrestre e resultarão 

na eliminação pontual de alguns indivíduos por atropelamento. No entanto, por a rede de 

acessos utilizar maioritariamente vias já utilizadas, quer por viaturas, quer por máquinas 

pesadas, e tendo em conta o movimento de viaturas e máquinas expectável para a 

implementação de um projecto com esta dimensão, o impacte será pouco significativo. O 

impacte previsto será, assim:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 2 

                                                

1 (já que a mortalidade induzida não porá em causa a manutenção das populações das espécies 
presentes no local) 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

Será durante a presente acção que se irão observar grande parte dos impactes da fase de 

construção sobre a herpetofauna local, ao ser alterados e por vezes inutilizados troços de 

habitat, nomeadamente ribeirinho. Esta acção, além de causar alguma mortalidade directa 

face às actividades envolvidas, irá provocar a dispersão forçada dos indivíduos deslocados, 

podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. O impacte será, todavia, mitigado, 

tendo em conta:  

i) a qualidade dos habitats afectados (frequentemente já alterados em vários locais, 

nomeadamente ao nível do habitat ribeirinho), e  

ii) a existência de habitats semelhantes nas suas proximidades. 

De qualquer modo, face às áreas envolvidas (400 ha), considera-se o impacte significativo, 

embora temporário. O impacte da presente acção, que se fará sentir sobre as duas 

comunidades antes consideradas, é avaliado como:   

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente3 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

                                                                                                                                                   

2 (já que a mortalidade induzida não porá em causa a manutenção das populações das espécies 
presentes no local) 

3 (no caso da remoção da vegetação de determinadas áreas) 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

Esta acção terá consequências quase exclusivamente sobre a comunidade aquática e 

ribeirinha. A construção da barragem na ribeira de S. Pedro irá alterar permanentemente o 

troço de habitat lótico onde se construirá a estrutura transversal, modificando as condições 

naturais desta zona e eliminando a sua capacidade como habitat de suporte para a 

herpetofauna. De qualquer modo, tendo em atenção a pequena área afectada, o impacte 

desta acção sobre os répteis e anfíbios será:   

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente 

O principal efeito desta acção ter-se-á gerado aquando da limpeza de terreno dos troços 

afectados pela estação elevatória, embora as acções de obra requeridas para a sua 

execução possam promover alguma mortalidade directa que, todavia, será pouco expressiva 

face à dimensão da infra-estrutura. Consequentemente, o impacte desta acção será:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 
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Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

Tal como para a acção anterior, o principal efeito da presente acção ter-se-á gerado 

aquando da limpeza de terreno dos troços afectados pelo reservatório de Pedrógão e 

estação elevatória adjacente, embora as acções de obra requeridas para a sua execução 

possam promover alguma mortalidade directa pouco expressiva. A execução deste 

elemento de projecto a estação irá também resultar na perda de uma área pouco expressiva 

de habitat, pelo que o impacte desta acção será:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

Tal como para as duas acções anteriores, o principal efeito da presente acção sobre a 

herpetofauna ter-se-á gerado aquando da limpeza de terreno dos troços afectados pelo 
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reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente, embora as acções de obra 

requeridas para a sua execução possam promover alguma mortalidade directa pouco 

expressiva. A execução deste elemento de projecto irá também resultar na perda de uma 

área muito pouco expressiva de habitats. O impacte desta acção será, assim:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

A presente acção poderá ter alguns impactes temporários sempre que a execução do 
circuito hidráulico perturbe directamente habitats aquáticos e ribeirinhos. Não obstante, uma 
parte importante desses impactes já se terão registado aquando da desmatação e limpeza 
superficial dos locais por onde estas infra-estruturas se irão desenvolver. Tendo em conta 
que o circuito hidráulico terá poucas intersecções com as linhas de água da área de estudo 
(impactarão 2 ha de habitat ribeirinho) o impacte da presente acção sobre a herpetofauna 
será:       

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

Os principais impactes desta acção já se terão registado aquando da desmatação e limpeza 
superficial dos locais a intervir. O impacte da presente acção sobre a herpetofauna será:   

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

Tal como para a acção anterior, os principais impactes desta acção já se terão registado 
aquando da desmatação e limpeza superficial dos locais a intervir. O impacte da presente 
acção sobre a herpetofauna será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

Os efeitos negativos da presente acção sobre a herpetofauna decorrerão das intervenções 
usualmente associadas à regularização e limpeza de linhas de água que, para além da 
remoção da vegetação ribeirinha associada aos taludes, promovem intervenções com 
maquinaria pesada nas margens das linhas de água. Tal como referido para a acção de 
desmatação e limpeza superficial dos terrenos, estas acções podem provocar a dispersão 
dos exemplares de herpetofauna presentes e a morte pontual de alguns exemplares. Não 
obstante, as áreas afectadas serão reduzidas (9 ha), reduzindo os efeitos da acção sobre a 
herpetofauna, sobretudo sobre a comunidade aquática e ribeirinha. Por outro lado, deverá 
ser possível a utilização de técnicas que permitam reduzir significativamente a passagem de 
máquinas pesadas nos taludes, mitigando os efeitos desta acção, sendo ainda 
recomendável a recuperação paisagística e ambiental dos taludes intervencionados. 
Considera-se o impacte da presente acção como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.8.3.3 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Na presente acção avalia-se o efeito de barreira da barragem a construir, sendo os seus 

efeitos sobre o regime hidrológico (formação de albufeira a montante e alteração do regime 
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hidrológico a jusante) avaliado na acção “Alteração do regime de caudais na ribeira de São 

Pedro”. 

A presença de uma infra-estrutura transversal num curso de água representa uma barreira 

no movimento de algumas espécies animais, sobretudo das espécies mais ligadas ao 

sistema aquático. No entanto, face à dimensão da barragem a construir, prevê-se que seja 

possível às espécies de répteis e de anfíbios ultrapassarem lateralmente essa barreira, 

nomeadamente nos períodos mais húmidos. Assim, considera-se que o impacte do efeito de 

barreira, que se fará sentir em particular sobre a comunidade aquática e ribeirinha, será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível4  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do circuito hidráulico 

O canal existente poderá promover alguma mortalidade (efeito “armadilha”), sobretudo de 
exemplares das espécies pertencentes à comunidade terrestre. Por outro lado, esta infra-
estrutura, ao constituir-se como uma barreira para este grupo biológico, potenciará a 
fragmentação de habitats. Não obstante, face à relativamente curta extensão desta infra-
estrutura, ao facto de não atravessar habitats prioritários para as espécies em causa e dado 
ir possuir 5 pontos de travessia segura (pontões) que assegurarão alguma conectividade, o 
impacte da acção é avaliado como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

                                                

4 (com a remoção da barragem) 
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Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível5  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, utilização e manutenção da rede viária 

Face à utilização que se antecipa da rede viária durante a fase de exploração do 
aproveitamento, prevê-se que o impacte negativo sobre a herpetofauna, resultante de 
alguma mortalidade por atropelamento, seja:   

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

A manutenção da rede de drenagem deverá utilizar métodos pouco destrutivos, que 
garantam a permanência da estrutura das margens das linhas de água, evitando a sua 
compactação e excessiva artificialização. As máquinas e equipamentos a utilizar deverão 

                                                

5 (com a remoção do canal) 
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ser operados sem ocupar o leito dos cursos de água. Se as intervenções seguirem as 
recomendações acima descritas, o impacte da acção sobre a herpetofauna, sobretudo sobre 
a comunidade aquática e ribeirinha, será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

A presença da barragem irá alterar o regime hidrológico natural da ribeira de S. Pedro para 

montante, com a criação de uma albufeira (Thornton et al., 1990). Esta ocorrência permite a 

formação de um “novo” sistema de características lênticas. As formas larvares de todos os 

anfíbios poderão ser beneficiadas pela presença da albufeira, embora a presença de 

espécies piscícolas predadoras (achigã e perca-sol) no local de implantação da albufeira 

limitem este efeito. De qualquer modo, várias das espécies existentes na área de estudo 

pertencentes à comunidade aquática e ribeirinha podem utilizar a albufeira. Assim, 

considera-se que este impacte será positivo, embora pouco significativo. 

b) A jusante da barragem 

A jusante da barragem projectada o impacte ambiental resultará da alteração do regime 

hidrológico natural da linha de água (e.g. Petts 1984, Garcia de Jálon et al., 1994). Este 

impacte pode ser particularmente notório ao aumentar a variabilidade hidrológica/ambiental 

em áreas com regime de escoamento já naturalmente muito variável, tal como no caso de 

estudo. Todavia, a implementação de um regime de caudais ecológicos que mantenha a 
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dinâmica hidrológica essencial do troço a jusante, nomeadamente quanto ao hidroperíodo 

dos pegos, deverá permitir reduzir este efeito negativo. 

c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

As descargas de cheias, ao promover um aumento significativo do escoamento a jusante da 

barragem de S. Pedro terão impactes positivos sobre a dinâmica do ecossistema lótico 

presente no local. Estas descargas promoverão uma situação natural de escoamento 

elevado (seguramente no período de maiores caudais naturais), o que permitirá a limpeza do 

leito da ribeira a jusante de materiais finos e a simulação de “parte” da variabilidade 

hidrológica natural da ribeira de S. Pedro. Por outro lado, estas descargas poderão promover 

a reorganização biológica do troço lótico. 

O esvaziamento da albufeira, embora improvável, poderá originar consequências sobre os 

exemplares de herpetofauna que vierem a utilizar essa massa de água.  

O balanço global dos impactes desta acção sobre a herpetofauna será, assim: 

 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível6 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

 

                                                

6 (com a desactivação do aproveitamento) 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

105 

 

Acção: Actividades de produção agrícola 

Tendo em atenção que a área a beneficiar com regadio já apresenta maioritariamente 

ocupação agrícola (e não se prevendo uma alteração drástica do esforço produtivo, embora 

se prevejam aumentos na intensidade cultural e, consequentemente, na utilização de 

fitofármacos e de fertilizantes), considera-se esta acção com um impacte pouco importante 

na herpetofauna da área de estudo. Não obstante, deverá ser garantida a aplicação do 

código de boas práticas agrícolas, devendo também ser promovida a prática da protecção 

integrada. Deve ainda ser promovida a protecção da vegetação ribeirinha existente nas 

linhas de água integradas na área de produção agrícola. Assim, o impacte da presente acção 

será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.8.3.4 Fase de desactivação  

Das hipóteses consideradas para a desactivação do projecto: i) abandono/desactivação 
(com permanência das infra-estruturas no terreno desactivadas, sem manutenção, mas 
assegurando que a sua permanência não acarreta risco ambientais e de segurança); ii) 
reconversão (as infra-estruturas deixam de ter as funções para as quais foram concebidas 
mas irão adquirir novas funcionalidades); e iii) remoção (as infra-estruturas serão retiradas 
do terreno seguindo-se as boas práticas ambientais de tratamento de resíduos), as opções i) 
e ii) poderão ter impactes positivos sobre a comunidade aquática e ribeirinha da ribeira de S. 
Pedro, ao promover a renaturalização do caudal da linha de água a jusante da infra-
estrutura. Para que este cenário ocorra na hipótese i) será necessário garantir a abertura 
integral das comportas da barragem desactivada. O impacte da presente acção – das 
hipóteses i) e ii) será: 



 
 
 

106 
 

 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.3.5 Impactes cumulativos com outros projectos 

Os impactes cumulativos do presente projecto com os seguintes outros projectos (barragem 
de Pedrógão7, estação elevatória da margem esquerda do Guadiana e adução ao 
subsistema de Ardila8, futuros blocos de rega São Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos, 
localizados a sul da Albufeira de São Pedro e que têm nesta albufeira a origem do seus 
sistemas9 e blocos de rega de São Matias) sobre a herpetofauna são, no essencial, os que 
resultarão da adição dos efeitos de cada um dos projectos referidos.  

Face à natureza dos projectos em causa, os principais impactes permanentes sobre a 
herpetofauna resultarão das alterações permanentes promovidas pela implantação de 
barragens nos ecossistemas aquáticos da bacia hidrográfica do Guadiana. Não obstante, a 
transformação das tipologias de uso do solo em áreas consideráveis serão igualmente 
promotoras de impactes sobre a herpetofauna, alguns dos quais se encontram ainda mal 
estudados.  

De qualquer modo, tendo em conta a dimensão relativa da barragem que integra o projecto 
em avaliação face à de outras infra-estruturas (sobretudo da barragem/albufeira de 
Pedrógão) e o valor patrimonial da herpetofauna do local de estudo, considera-se que o 
impacte cumulativo dos projectos referidos, que terá âmbito regional, resultará, 

                                                

7 estrutura existente;  

8 em fase de construção 

9 em fase de planeamento/projecto 
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maioritariamente, do impacte gerado pela barragem/albufeira de Pedrógão, não se 
antecipando efeitos sinérgicos muito significativos. 

Assim, os impactes cumulativos (avaliando somente os impactes sinérgicos resultantes dos 
vários projectos em causa) serão: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível10 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.3.6 Síntese final 

A implantação do projecto afectará (destruindo mas sobretudo transformando) alguns 
habitats da herpetofauna presente no local de estudo. Não obstante, estas áreas podem 
considerar-se moderadas, não constituindo parcelas significativas da área de distribuição 
nacional de todas as espécies de répteis e de anfíbios que se assumiu poderem ocorrer no 
local.  

As principais acções com impactes da herpetofauna estarão ligadas à implantação da 
barragem/albufeira, da rede de rega, da rede de drenagem e da rede de acessos. Não 
obstante, as alterações da ocupação do solo promovidas pelo futuro regadio terão 
igualmente efeitos prováveis sobre a herpetofauna. 

Estes argumentos justificam a previsão de um impacte global negativo mas reduzido sobre 
estas comunidades. Por outro lado, podem também ser apontados alguns efeitos positivos 
que se poderão fazer sentir em resultado da presença da albufeira na capacidade 
habitacional do local para espécies como Natrix maura e Mauremys leprosa. 

                                                

10 (com a desactivação das infra-estruturas envolvidas) 
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2.8.4 Macroinvertebrados 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

2.8.4.1 Fase de construção 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

Tal como para a ictiofauna, a presente acção poderá ter alguma influência nos 
macroinvertebrados bentónicos no caso da desmatação da área da barragem/albufeira de S. 
Pedro. Esta acção poderá aumentar, temporária e localmente, a turvação da água na ribeira, 
já que aumentará a possibilidade de materiais finos, que ficam expostos, serem arrastados 
para a linha de água, sobretudo se ocorrer precipitação nesse período. 

Esta operação também pode perturbar algumas zonas da margem da ribeira, resultando na 
remoção de áreas de vegetação ribeirinha. A turvação da água no troço em causa na ribeira 
de São Pedro, pelo menos em parte resultante de materiais finos produzidos pelas 
mobilizações de terreno que são feitas até ao leito menor, é já muito elevada, pelo que as 
operações de desmatação poderão agravar as condições ambientais na ribeira. De qualquer 
modo, o aumento dos materiais em suspensão deverá promover impactes pouco 
expressivos face às condições actuais, que deverão já seleccionar espécies de 
invertebrados tolerantes. Em conclusão, o impacte desta acção sobre os 
macroinvertebrados do local será:  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

Para a construção da barragem, um troço da ribeira de São Pedro será destruído de forma 

permanente, o que representa um impacte negativo, embora muito localizado. Assim, o 

impacte da presente acção sobre os macroinvertebrados bentónicos decorrerá da perda 

irreversível de um pequeno troço da ribeira de São Pedro e será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

A presente acção poderá ter alguns impactes temporários sobre os macroinvertebrados 
bentónicos nas situações em que a execução do circuito hidráulico perturbe directamente 
habitats aquáticos e ribeirinhos. Não obstante, uma parte importante desses impactes já se 
terão registado aquando da desmatação e limpeza superficial dos locais por onde estas 
infra-estruturas se desenvolverão. 

Tendo em conta que o circuito hidráulico terá poucas intersecções com as linhas de água da 
área de estudo, o impacte da presente acção será:       

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A presente acção terá efeitos negativos sobre os macroinvertebrados bentónicos da área de 
estudo. Estes efeitos resultarão das intervenções usualmente associadas à regularização e 
limpeza de linhas de água que, para além da remoção da vegetação ribeirinha existente nos 
taludes, promove intervenções com maquinaria pesada nas margens das linhas de água. 

Tal como referido para a acção de desmatação e limpeza superficial dos terrenos, estas 
acções promovem o aumento dos materiais finos no sistema aquático, para além de 
perturbarem directamente habitats aquáticos e marginais, nomeadamente pela acção da 
maquinaria necessária à acção. Não obstante, será possível promover a utilização de 
técnicas que reduzem significativamente a passagem de máquinas pesadas nos taludes, 
diminuindo os efeitos desta acção sobre os habitats aquáticos e ribeirinhos, sendo ainda 
recomendável a recuperação paisagística e ambiental dos taludes intervencionados pela 
presente acção. Face às áreas afectadas e à ausência de espécies com estatuto de 
protecção, considera-se o impacte da presente acção como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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2.8.4.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Na presente acção avalia-se o efeito de barreira da barragem a construir, sendo as suas 

consequências sobre o regime hidrológico (formação de albufeira a montante e alteração do 

regime hidrológico a jusante) avaliadas na acção “Alteração do regime de caudais na ribeira 

de São Pedro”. 

A presença de uma infra-estrutura transversal num curso de água representa uma óbvia 
barreira no movimento dos peixes (Petts, 1984). Assim, populações de mexilhão-de-rio que 
existissem a montante e a jusante da futura infra-estrutura ficariam isoladas, já que os 
hospedeiros das larvas (peixes) não conseguiriam deslocar-se, pelo menos de jusante para 
montante. Todavia, como U. crassus não ocorre na área de estudo (bem como 
aparentemente outros bivalves, que não foram amostrados durante a prospecção efectuada 
no âmbito do EIA), o impacte do efeito de barreira sobre os macroinvertebrados será 
reduzido, já que a maior parte dos grupos presentes se dispersa pelo ar (adultos voadores). 

Consequentemente, considera-se que o impacte do efeito de barreira sobre os 
macroinvertebrados bentónicos da área de estudo será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

A manutenção da rede de drenagem deverá utilizar métodos pouco destrutivos, que 
permitam a manutenção da estrutura das margens, evitando a sua compactação e 
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excessiva artificialização. As máquinas e equipamentos a utilizar deverão ser operados sem 
ocupar o leito dos cursos de água. 

Se as intervenções seguirem as recomendações acima descritas, o impacte da acção sobre 
a ictiofauna será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

A presença da barragem irá alterar o regime hidrológico natural da ribeira de S. Pedro para 

montante, com a criação de uma albufeira. Esta alteração habitacional irá promover 

modificações na comunidade de macroinvertebrados bentónicos, com o aumento da 

proporção de taxa com características limnofílicas.  

b) A jusante da barragem 

A jusante da futura barragem de S. Pedro o impacte sobre os macroinvertebrados 

bentónicos resultará da alteração do regime hidrológico natural da linha de água (e.g. Petts 

1984), prevendo-se, tal como a montante, o aumento dos taxa com características 

limnofílicas. Não obstante, a implementação de um regime de caudais ecológicos poderá 

minimizar este efeito do projecto.  
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c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

As descargas de cheias promovem um aumento significativo do escoamento a jusante da 

barragem de S. Pedro e terão efeitos positivos sobre a dinâmica do ecossistema fluvial aí 

existente. Estas descargas simularão uma situação natural de escoamento elevado 

(seguramente no período de maiores caudais naturais), o que permitirá a limpeza do leito da 

ribeira a jusante de materiais finos e a simulação de “parte” da natural variabilidade 

hidrológica da ribeira de São Pedro. Por outro lado, estas descargas poderão promover a 

reorganização ictiológica do troço lótico, já que as espécies nativas estarão, dentro dos seus 

limites fisiológicos, mais adaptadas a recuperar as suas populações após períodos de 

caudais elevados, em relação aos taxa introduzidos. 

O esvaziamento da albufeira, embora improvável, poderá originar consequências sobre a 

associação de macroinvertebrados bentónicos que se vier a estabelecer na albufeira. Não 

obstante, face ao reduzido valor patrimonial deste grupo e à elevada capacidade das 

espécies presentes para rapidamente recolonizar a albufeira, o efeito sobre os 

macroinvertebrados bentónicos será reduzido. O impacte global desta acção será, assim: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Exploração dos blocos de rega 

Tendo em atenção que a área a beneficiar com regadio já apresenta maioritariamente 

ocupação agrícola (e não se prevendo uma alteração drástica do esforço produtivo, embora 

se prevejam aumentos na intensidade cultural e, consequentemente, na utilização de 
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fitofármacos e de fertilizantes), considera-se esta acção com um impacte pouco importante 

nos macroinvertebrados bentónicos da área de estudo. Deve, todavia, ser garantida a 

aplicação do código de boas práticas agrícolas, devendo também ser promovida a prática da 

protecção integrada. Deve ainda ser promovida a protecção da vegetação ribeirinha existente 

nas linhas de água integradas na área de produção agrícola. Assim, o impacte da presente 

acção será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.8.4.3 Fase de desactivação 

Das hipóteses consideradas para a desactivação do projecto: i) abandono/desactivação 
(com permanência das infra-estruturas no terreno desactivadas, sem manutenção, mas 
assegurando que a sua permanência não acarreta risco ambientais e de segurança); ii) 
reconversão (as infra-estruturas deixam de ter as funções para as quais foram concebidas 
mas irão adquirir novas funcionalidades); e iii) remoção (as infra-estruturas serão retiradas 
do terreno seguindo-se as boas práticas ambientais de tratamento de resíduos), as opções i) 
e ii) poderão ter alguns efeitos positivos sobre os macroinvertebrados bentónicos da ribeira 
de S. Pedro, ao promover a renaturalização do caudal da linha de água a jusante da infra-
estrutura. Para que este cenário ocorra na hipótese i) será necessário garantir a abertura 
integral das comportas da barragem desactivada.   

O impacte da presente acção – das hipóteses i) e ii) - sobre a comunidade de 

macroinvertebrados bentónicos da zona de estudo será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 
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Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.4.4 Impactes cumulativos 

Considera-se que os impactes cumulativos avaliam os efeitos sinérgicos resultantes da 
construção de vários projectos. Assim, os impactes cumulativos avaliam somente os 
impactes que a concretização de vários projectos produzirá para além da simples adição 
dos impactes individuais de cada um dos projectos. 

No presente caso, avaliam-se os impactes cumulativos do projecto em avaliação com os 
futuros projectos (barragem de Pedrógão11, estação elevatória da margem esquerda do 
Guadiana e adução ao subsistema de Ardila12, futuros blocos de rega São Pedro-Baleizão e 
Baleizão-Quintos, localizados a sul da Albufeira de São Pedro e que têm nesta albufeira a 
origem do seus sistemas e blocos de rega de São Matias13). 

Tendo em conta a natureza dos projectos considerados, os principais impactes nos 
macroinvertebrados bentónicos resultarão das alterações habitacionais promovidas nos 
ecossistemas aquáticos pela implantação de barragens. Tendo em conta a dimensão 
relativa da barragem que integra o projecto em causa face à de outras infra-estruturas 
(sobretudo da barragem/albufeira de Pedrógão) e o estado ecológico das linhas de água 
afectadas, é possível considerar que os efeitos sinérgicos dos projectos referidos sobre os 
ecossistemas aquáticos não serão significativos, sendo que o impacte conjunto resultará, 
maioritariamente, dos impactes gerados unicamente pela barragem/albufeira de Pedrógão. 

Assim, os impactes cumulativos (considerando somente os impactes sinérgicos resultantes 
dos vários projectos em causa) serão: 

                                                

11 estrutura existente  

12 em fase de construção 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.8.5 Ictiofauna 

2.8.5.1 Fase de construção 

No presente capítulo são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no 
Capítulo 2.1 do presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora 
em equação. 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

Em relação à presente acção, a mesma poderá ter influência na ictiofauna no caso da 
desmatação associada à barragem/albufeira de S. Pedro. Neste local, esta acção poderá 
aumentar, temporariamente, a turvação da água na ribeira de S. Pedro, já que aumenta a 
possibilidade de materiais finos, que ficam expostos, serem arrastados para a linha de água, 
em particular se ocorrer precipitação. 

Por outro lado, esta operação também perturbará algumas zonas da margem da ribeira de 
S. Pedro, resultando na remoção de áreas de vegetação ribeirinha. Deve referir-se que a 
turvação da água no troço em causa na ribeira de S. Pedro é já actualmente muito elevada, 
o que, pelo menos parcialmente, resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações 
de terreno que são feitas até ao leito menor. Assim, as operações de desmatação que serão 
realizadas para implantação do projecto poderão agravar as condições ambientais para os 

                                                                                                                                                   

13 em fase de planeamento/projecto 
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peixes. Não obstante, o aumento dos materiais em suspensão deverá provocar impactes 
reduzidos face às condições actuais, sobretudo tendo em atenção a elevada tolerância das 
espécies piscícolas presentes a estas condições. Em conclusão, o impacte desta acção 
sobre a ictiofauna local será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente14 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

Para a construção da barragem, um troço da ribeira de s. Pedro será destruído de forma 
permanente, o que se considera um impacte negativo, embora pouco significativo face à 
extensão destruída. Assim, o impacte da presente acção sobre os peixes estará 
relacionado, sobretudo, com a perda irreversível de um pequeno troço da ribeira de S. Pedro 
e será:     

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

                                                

14 No caso de remoção de vegetação 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

A presente acção poderá ter alguns impactes temporários sobre a ictiofauna, nas situações 
em que a execução do circuito hidráulico perturbe directamente habitats aquáticos e 
ribeirinhos. Não obstante, uma parte importante desses impactes já se terão registado 
aquando da desmatação e limpeza superficial dos locais por onde estas infra-estruturas se 
desenvolverão. Tendo em conta que o circuito hidráulico terá poucas intersecções com as 
linhas de água da área de estudo com maior potencialidade para possuir vida piscícola, o 
impacte da presente acção sobre a ictiofauna será: 

 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

A presente acção terá efeitos negativos sobre a ictiofauna da área de estudo. Estes efeitos 
decorrerão das intervenções usualmente associadas à regularização e limpeza de linhas de 
água que, para além da remoção da vegetação ribeirinha associada aos taludes, promove 
intervenções com maquinaria pesada nas margens das linhas de água intervencionadas. Tal 
como referido para a acção de desmatação e limpeza superficial dos terrenos, estas acções 
promovem o aumento dos materiais finos no sistema aquático, para além de perturbarem 
directamente habitats aquáticos e marginais, nomeadamente pela acção da maquinaria 
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necessária à acção. Não obstante, uma parte importante destas intervenções decorrerá em 
locais sem peixes (pequenas linhas de água), reduzindo os efeitos da acção sobre a 
ictiofauna. 

Por outro lado, será possível utilizar técnicas que permitam reduzir significativamente a 
passagem de máquinas pesadas nos taludes, reduzindo os efeitos desta acção sobre os 
habitats aquáticos e ribeirinhos, sendo ainda recomendável a recuperação biofísica e 
ambiental dos taludes intervencionados pela presente acção. Considera-se o impacte da 
presente acção como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.8.5.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Na presente acção avalia-se o efeito de barreira da barragem a construir, sendo os seus 
efeitos sobre o regime hidrológico (formação de albufeira a montante e alteração do regime 
hidrológico a jusante) avaliados na acção “Alteração do regime de caudais na ribeira de São 
Pedro”. 

A presença de uma infra-estrutura transversal num curso de água representa uma óbvia 
barreira no movimento dos peixes (Petts, 1984). A magnitude do efeito de barreira sobre a 
ictiofauna depende das características do local de implantação, do seu enquadramento na 
rede fluvial e das associações piscícolas presentes. Assim, os impactes do efeito de barreira 
serão superiores para espécies migradoras e inferiores para espécies sedentárias (taxa com 
capacidade para realizar o seu ciclo de vida em segmentos fluviais mais restritos). 
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Das espécies presentes na ribeira de S. Pedro, os impactes serão superiores para o barbo 
(espécie potamódroma) e menores para os restantes taxa. Não obstante, o impacte da 
acção será mitigado tendo em conta a localização da barragem próximo do limite de 
montante de ocorrência da espécie na ribeira. De qualquer modo, a construção da barragem 
promoverá o isolamento genético das populações piscícolas situadas a montante da 
estrutura, embora a forte redução na integridade das associações piscícolas existentes a 
montante do local de implantação da barragem reduza este impacte. Face às considerações 
efectuadas, considera-se que o impacte do efeito de barreira sobre as associações 
piscícolas da área de estudo será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem 

A manutenção da rede de drenagem deverá utilizar métodos pouco destrutivos, que 
salvaguardem a manutenção da estrutura das margens, evitando a sua compactação e 
excessiva artificialização. As máquinas e equipamentos a utilizar deverão ser operados sem 
ocupar o leito dos cursos de água. Se as intervenções seguirem as recomendações acima 
descritas, o impacte da acção sobre a ictiofauna será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

a) A montante da barragem 

A presença da barragem irá alterar o regime hidrológico natural da ribeira de S. Pedro para 

montante, com a criação de uma albufeira (Thornton et al., 1990). Esta ocorrência permite 

que se estabeleça no local um “novo” sistema de características lênticas. Neste habitat, o 

sucesso de algumas espécies piscícolas, em particular taxa exóticos adaptados a sistemas 

lacustres, como o achigã e a perca-sol, aumenta consideravelmente (Ferreira e Godinho 

2000). Tendo em conta que ambas as espécies se encontram já presentes na área de 

estudo, é provável que aumentem na albufeira a sua abundância relativa, enquanto a 

abundância de outras espécies, como I. lemmingii e S. alburnoides decrescerá. 

Este impacte será negativo, significativo e certo, embora local. Não obstante, a integridade 

das associações piscícolas da área de estudo, sobretudo do troço de montante da ribeira de 

S. Pedro (resultante não apenas das perturbações de natureza antrópica mas também da 

natural severidade ambiental do segmento fluvial em causa para os peixes), nomeadamente 

a ausência de saramugo, reduzem a magnitude da criação da albufeira sobre os peixes. 

b) A jusante da barragem 

Além das alterações na hidrologia da ribeira de S. Pedro que se observarão a montante da 

barragem projectada, com a criação de uma albufeira, a jusante dessa estrutura o impacte 

ambiental sobre os peixes resultará da alteração do regime hidrológico natural da linha de 

água (e.g. Petts 1984, Garcia de Jálon et al., 1994). 

Este impacte pode ser particularmente notório ao aumentar a variabilidade 

hidrológica/ambiental natural em áreas com regime de escoamento já naturalmente muito 

variável, tal como no caso de estudo. Todavia, a implementação de um regime de caudais 

ecológicos deverá permitir reduzir este efeito negativo sobre a ictiofauna, embora a eficácia 

desse regime na manutenção das associações piscícolas deva ser rigorosamente 

monitorizado.  
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c) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

As descargas de cheias, ao promover um aumento significativo do escoamento a jusante da 

barragem de S. Pedro, terão impactes positivos sobre a dinâmica do ecossistema lótico 

presente no local. De facto, estas descargas promoverão uma situação natural de 

escoamento elevado (seguramente no período de maiores caudais naturais), o que permitirá 

a limpeza do leito da ribeira a jusante de materiais finos e a simulação de “parte” da 

variabilidade hidrológica natural da ribeira de S. Pedro. Por outro lado, estas descargas 

poderão promover a reorganização ictiológica do troço lótico, já que as espécies nativas 

estarão, dentro dos seus limites fisiológicos, mais adaptadas a recuperar as suas populações 

após períodos de caudais elevados, em relação aos taxa introduzidos. 

O esvaziamento da albufeira, embora improvável, poderá originar consequências sobre a 

comunidade piscícola que se estabelecer na albufeira. Na eventualidade de um 

esvaziamento total deverão seguidas as indicações fornecidas no regulamento da lei da 

pesca (Lei nº 2097 de 6 de Junho de 1958 e Decreto nº 44623 de 10 de Outubro de 1962) 

referentes a esvaziamento de albufeiras. De qualquer modo, um esvaziamento total da 

albufeira poderia ser utilizado para controlar selectivamente a abundância de espécies 

piscícolas exóticas.  

O impacte global desta acção sobre os peixes será pois: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Exploração dos blocos de rega  

Tendo em atenção que a área a beneficiar com regadio já apresenta maioritariamente 
ocupação agrícola (e não se prevendo uma alteração drástica do esforço produtivo, embora 
se prevejam aumentos na intensidade cultural e, consequentemente, na utilização de 
fitofármacos e de fertilizantes), considera-se esta acção com um impacte pouco importante 
nos peixes da área de estudo. Deve, todavia, ser garantida a aplicação do código de boas 
práticas agrícolas, devendo também ser promovida a prática da protecção integrada. Deve 
ainda ser promovida a protecção da vegetação ribeirinha existente nas linhas de água 
integradas na área de produção agrícola. 

Assim, o impacte da presente acção sobre a ictiofauna da zona de estudo será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.5.3 Fase de desactivação  

Das três hipóteses consideradas para a desactivação do projecto: i) abandono/desactivação 
(com permanência das infra-estruturas no terreno desactivadas, sem manutenção, mas 
assegurando que a sua permanência não acarreta risco ambientais e de segurança); ii) 
reconversão (as infra-estruturas deixam de ter as funções para as quais foram concebidas 
mas irão adquirir novas funcionalidades); e iii) remoção (as infra-estruturas serão retiradas 
do terreno seguindo-se as boas práticas ambientais de tratamento de resíduos), as opções i) 
e ii) poderão ter impactes positivos sobre a ictiofauna da ribeira de São Pedro, ao promover 
a renaturalização do caudal da linha de água a jusante da infra-estrutura. Para que este 
cenário ocorra na hipótese i) será necessário garantir a abertura integral das comportas da 
barragem desactivada.   
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O impacte da presente acção – das hipóteses i) e ii) - sobre a ictiofauna da zona de estudo 

será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.8.5.4 Impactes cumulativos  

São considerados como impactes cumulativos os efeitos sinérgicos que resultam da 
conjugação de vários projectos, existentes ou projectados. Assim, os impactes cumulativos 
avaliam os efeitos que a concretização de vários projectos produz para além da simples 
adição dos impactes individuais de cada um dos projectos. 

No presente caso, avaliam-se os impactes cumulativos do projecto em avaliação com os 
seguintes projectos (barragem de Pedrógão15, estação elevatória da margem esquerda do 
Guadiana e adução ao subsistema de Ardila16, futuros blocos de rega São Pedro-Baleizão e 
Baleizão-Quintos, localizados a sul da Albufeira de São Pedro e que têm nesta albufeira a 
origem do seus sistemas e blocos de rega de São Matias17).  

Face à natureza dos projectos em causa, os principais impactes nos peixes serão resultado 
das alterações promovidas pela implantação de barragens nos ecossistemas aquáticos. 
Tendo em conta a dimensão relativa da barragem que integra o projecto em avaliação face 
à de outras infra-estruturas (sobretudo da barragem/albufeira de Pedrógão) e a qualidade 
ecológica das associações piscícolas presentes na área de estudo, é possível considerar 

                                                

15 estrutura existente  

16 em fase de construção 

17 em fase de planeamento/projecto 
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que os efeitos sinérgicos dos projectos referidos sobre os peixes não serão significativos, 
sendo que o efeito conjunto dos vários projectos resultará, maioritariamente, dos impactes 
gerados unicamente pela barragem/albufeira de Pedrógão. 

Assim, os impactes cumulativos (considerando somente os efeitos sinérgicos dos vários 
projectos em causa) serão: 

 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.9 PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

Com base no estudo de caracterização realizado, é estabelecido o potencial patrimonial da 
área de incidência do Projecto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior 
sensibilidade e determinar o grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios 
arqueológicos.  

São avaliadas três fases fundamentais, das quais podem resultar impactes distintos: 

–  A fase de construção; 

–  A fase de exploração; 

–  A fase de desactivação. 

Na análise dos impactes ambientais é contemplada a natureza do impacte, a sua duração e 
abrangência espacial e a sua significância/importância. 

A Natureza do Impacte é classificada como: 

– Positiva: quando existem efeitos benéficos; 
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– Negativa: quando existem efeitos adversos; 

– Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (situação 
mantém-se). 

Duração:    

– Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida 
do projecto, sendo as condições originais restauradas naturalmente;  

– Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo vida do 
projecto e/ou para lá deste.   

Abrangência Espacial:  

– Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir na área geográfica do 
concelho; 

– Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá da área 
geográfica do concelho. 

Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve 
analisar-se igualmente a importância específica dos elementos patrimoniais.  

Esta importância é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais, 
estipulada de acordo com os seguintes critérios: 

– Potencial científico. 

– Significado histórico-cultural. 

– Interesse público. 

– Raridade / singularidade. 

– Antiguidade. 

– Dimensão / monumentalidade. 

– Padrão estético. 

– Estado de conservação. 

– Inserção paisagística. 

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis: 

– Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor 
arquitectónico e etnográfico e a sítios arqueológicos únicos. 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

127 

 

– Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar 
pertinência científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a 
vestígios de vias de comunicação, enquanto estruturantes do povoamento. 

– Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, 
elementos de valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos 
por achados isolados ou os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse 
muito limitado. 

Para avaliar os potenciais impactes do Projecto, para além do valor atribuído ao elemento 
arqueológico em causa - que determina a magnitude do impacte - é considerada ainda a 
distância relativamente às infra-estruturas a construir, que determina a probabilidade de 
ocorrência dos impactes, a qual é tanto maior quanto menor for a distância. 

Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e 
as seguintes escalas de gradação: 

 Magnitude do Impacte: 

o Valor patrimonial elevado – elevada (5); 

o Valor patrimonial médio – média (3); 

o Valor patrimonial reduzido – reduzido (1). 

 Probabilidade: 

o 0m (área do projecto) – impacte certo (5); 

o 0m a 20m – impacte provável (3); 

o 20m a 50m – impacte pouco provável (2); 

o Superior 50m – impacte anulável (1). 

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-
se que os limites são: 

 Muito Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 25; 

 Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25, 

 Pouco Significativos – quando Magnitude x Probabilidade < 9. 

2.9.1 Fase de Construção 

A fase de construção comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente 
geradoras de impactes, resultantes da implantação do projecto.  
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O referido conjunto de acções consiste na movimentação de terras (decapagem de terra 
vegetal, aterros e terraplanagens); funcionamento de máquinas e equipamentos; circulação 
de camiões e veículos associados à obra.   

Desta forma, foram consideradas indiferenciadamente todas as Acções de Projecto que 
implicam intervenção no substrato, como sendo as passíveis de gerar impactes negativos 
sobre os valores patrimoniais em presença. Estas acções correspondem à totalidade das 
acções identificadas para a Fase de Construção no Capítulo 2.1 do presente Tomo. 

A avaliação de impactes é sintetizada no quadro seguinte. 

 

Quadro 2.10 – Quadro síntese da avaliação de impactes. 

N.º Designação Valor 
Patrimonial 

Magnitude 
do Impacte Distância ao Projecto Probabilidade 

do Impacte Significância 

I01 
Monte do 
Barranco do 
Coelho 

Reduzido (1) 
256m Conduta Elevatória 

Rede de Rega 
(1) Pouco 

significativos 

I02 Rib. Alcaria 1 Médio (3) 
96m Rede Secundária 

Rede de Rega 
(1) Pouco 

significativos 

I03 

Poço e 
Azenha da 
Horta da 
Ponte 

Reduzido (1) 
310m Conduta Elevatória 

Rede de Rega 
(1) Pouco 

significativos 

I04 Poço da Horta 
da Ponte Reduzido (1) 

310m Conduta Elevatória 

Rede de Rega 
(1) Pouco 

significativos 

I05 
Poço do 
Monte da 
Comendinha 

Reduzido (1) 
31m Conduta Elevatória 

Rede de Rega 
(2) Pouco 

significativos 

I06 
Poço do 
Monte das 
Fontes Novo 

Reduzido (1) 
310m Conduta Elevatória 

Rede de Rega 
(1) Pouco 

significativos 

I07 
Bebedouro do 
Monte do 
Peso 

Reduzido (1) 
7m Rede Viária 

Rede de Rega 
(3) Pouco 

significativos 

I08 
Bebedouro do 
Barranco do 
Peso 

Reduzido (1) 
15m Rede Viária 

Rede de Rega 
(3) 

 

 

Pouco 
significativos 

I09 Fareleira Reduzido (1) 
45m Rede Secundária 

Rede de Rega 
(2) Pouco 

significativos 

I10 
Fornos da 
Horta do 
Zambujal 

Reduzido (1) 226m Conduta Elevatória (1) Pouco 
significativos 

I11 Monte do 
Sobrado Elevado (5) 100m Conduta Elevatória (1) Pouco 

significativos 

I12 Porto de 
Moura 2 Reduzido (1) 10m Conduta Elevatória (3) Pouco 

significativos 

I13 Moinho do Elevado (5) 350m Rede Primária (1) Pouco 
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N.º Designação Valor 
Patrimonial 

Magnitude 
do Impacte Distância ao Projecto Probabilidade 

do Impacte Significância 

Medo significativos

I14 Romeiras 1 Elevado (5) 290m Rede Primária (1) Pouco 
significativos 

I15 Pexem Elevado (5) 0m Barragem São Pedro (5) Muito 
significativos 

R01 Ponte de 
Selmes Médio (3) 65m Rede Primária (1) Pouco 

significativos 

R02 Sala n.º 1 Elevado (5) 360m Conduta Elevatória (1) Pouco 
significativos 

R03 
Quinta D. 
Pedro 1/ Fonte 
dos Frades 1 

Elevado (5) 0m Rede Primária (5) Muito 
significativos 

R04 
Barragem da 
Quinta de São 
Pedro 2 

Médio (3) 50m Rede Primária (1) Pouco 
significativos 

R05 
Barragem da 
Quinta de São 
Pedro 3 

Médio (3) 30m Rede Primária (2) Pouco 
significativos 

R06 
Barragem da 
Quinta de São 
Pedro 1 

Médio (3) 30m Rede Primária (2) Pouco 
significativos 

2.9.2 Fase de Exploração 

Na etapa posterior às obras, os impactes que se reflectem apresentam, genericamente, 
repercussões menores sobre o descritor. Isto porque, os impactes decorrentes da fase de 
construção inviabilizam, à partida, a conservação dos vestígios arqueológicos, uma vez que, 
as intervenções no subsolo implicam a destruição de estruturas e estratigrafia.  

2.9.3 Fase de Desactivação 

A fase de desactivação, à semelhança da de exploração, comporta repercussões menores 
sobre o descritor, uma vez que os impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam, 
à partida, a conservação dos vestígios arqueológicos. 

2.10 PAISAGEM  

2.10.1 Considerações iniciais 

Atendendo à caracterização da paisagem da região, efectuada no capítulo anterior, pretende 
agora prever-se o impacte que a execução da Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico de 
Pedrógão terão na paisagem envolvente. 

Tal como referido na caracterização da situação de referência considera-se que a paisagem 
desta região é relativamente homogénea estando já em transformação. A avaliação da 
sensibilidade da paisagem será efectuada de seguida tendo em conta simultaneamente as 
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características de visualização do território e de cada um dos órgãos que compõem o 
sistema a instalar. 

Assim, a Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (Figura 19), face à 
introdução deste novo elemento, será composta pelo somatório das cartas de bacias visuais 
relativas a cada um dos elementos que se apresentam e caracterizam de seguida. 

Atendendo às características do projecto a sua carta de Capacidade de Absorção Visual 
apresentará uma bacia visual com alguma extensão, que é minimizada pelas características 
do território. Desde modo, a significância dos impactes é minimizada pela totalidade da área 
de estudo e a sua magnitude dependerá da envolvente próxima. No que se refere à 
magnitude destaca-se o facto de não terem sido caracterizados elementos notáveis na 
paisagem nem destacadas áreas de particular beleza ou interesse paisagístico, pelo que a 
magnitude do impacte será avaliada caso a caso face à envolvente próxima. Os locais que 
se encontram a mais de 1000 m de distância do local de intervenção, foram para este 
efeitos considerados como não afectados pela introdução dos elementos do sistema, dado 
que atendendo á topografia as bacias visuais geradas não abrangem estas áreas. 

Após a elaboração das bacias visuais de cada um dos órgãos do sistema as diversas cartas 
foram somadas de modo a que fosse possível obter uma carta única, necessária á 
elaboração da Carta de Sensibilidade da Paisagem (Figura 20). 

Adiante além dos impactes visuais directamente relacionados com as obras do Projecto de 
Execução serão ainda analisados efeitos secundários resultantes do período de obra e da 
alteração da paisagem da região. Exemplo destes impactes é alteração do padrão da 
actividade agrícola, através da alteração das culturas típicas da região. 

Para a avaliação de impactes consideram-se as etapas que constituem o projecto de 
construção da Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico tanto em fase de construção como 
na fase subsequente, de consolidação. 

Dada dimensão do projecto as acções a desenvolver ocorrem em áreas diversas e 
apresentam características diversas, apresentando deste modo áreas de bacias visuais que 
diferem entre si. Assim, no âmbito deste estudo apresentam-se imagem das bacias visuais 
de cada elemento do projecto na sequência da descrição do mesmo sendo o somatório das 
mesmas apresentado como desenho e com o título de Carta de Capacidade de Absorção da 
Paisagem (Figura 20). 

Esta carta é indicativa das bacias visuais da área de estudo, sendo a área com maior 
capacidade de absorção a que menos avista os locais e, por outro lado, as áreas com 
menor capacidade de absorção aquelas que mais avistam os locais de intervenção. 
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A avaliação de cada etapa de execução do projecto em particular e o seu ajustamento à 
realidade em que se encontra inserida, permite que no final seja efectuada uma apreciação 
global do projecto. 

A introdução de um projecto desta dimensão, ainda que a área seja extensa e os objectivos 
visem a manutenção da principal actividade na região, a agricultura, acarretam alterações, 
directas e indirectas, que se traduzem em impactes mais ou menos significativos ao nível da 
paisagem. 

Cada uma das etapas do projecto em análise gerará numa alteração da qualidade da 
paisagem, que será avaliada pelo seu impacte visual. Este é função da sensibilidade e da 
capacidade de absorção visual da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor 
susceptibilidade a intervenções externas e à capacidade de as integrar, sem que esta 
determine modificações profundas ao nível do seu carácter e do seu valor cénico. 

Os impactes serão avaliados separadamente para cada uma das etapas para ambas as 
fases de projecto, execução e exploração Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico. 

2.10.2 Análise de impactes 

A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projecto e da qualidade e 
da capacidade de absorção da paisagem. A análise destes factores, permitirá, adiante 
determinar os impactes que o projecto terá sobre a paisagem e indicar medidas a adoptar.  

2.10.2.1 Ausência de Intervenção 

A não execução da Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico de Pedrógão determinará a 
manutenção da estrutura de paisagem existente. No entanto, a mesma encontra-se já em 
alteração pelo que se estima que previsivelmente a manutenção do espaço tal como ele se 
encontra actualmente está não afectará as mudanças determinada pela evolução do 
conhecimento, dos mercados e das políticas agrícolas. 

2.10.2.2 Fase de construção 

É nesta fase que os impactes sobre a paisagem terão maior significado uma vez que a 
movimentação de terras, a presença de máquinas, o ruído e o pó levantado pelos trabalhos 
necessários à execução do projecto constituem um elemento de perturbação durante o 
desenvolvimento de toda esta fase. 

Assim, devem ser implementadas medidas de minimização dos impactes, cujo objectivo é 
evitar a desnecessária destruição de algumas áreas. 

Nesta fase ainda não se encontram definidos alguns aspectos relevantes para a análise de 
impactes (por exemplo a localização de estaleiros, ou de outros elementos necessários à 
recuperação do espaço), pelo que a análise é por vezes não localizada. 
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Atendendo a que o projecto é composto por diversos elementos que apresentam 
características diferentes e localizações diferentes os mesmos são apresentados de seguida 
com a caracterização e enquadramento necessários à correcta avaliação dos impactes que 
geram. 

Para tal, analisam-se cada uma das etapas do projecto individualmente e no final faz-se 
uma apreciação do projecto enquanto um todo. São ainda descritos os impactes gerados 
por cada uma das etapas que compõem o projecto e a reversibilidade dos mesmos. 

Porque a paisagem é uma unidade dinâmica e tem capacidade de integrar e absorver os 
impactes gerados pelas acções a desenvolver, procedeu-se à caracterização da qualidade, 
sensibilidade e capacidade de absorção visual da paisagem para cada acção e 
posteriormente à discretização dos impactes das acção a desenvolver. 

 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

A instalação do estaleiro terá um impacte visual muito negativo, pelo que devem ser 
escolhidos locais com reduzida visibilidade, onde, tanto quanto possível seja possível 
"camuflar" estas estruturas de apoio. Também a actividade do estaleiro deverá respeitar os 
núcleos de vegetação arbórea e os terrenos agrícolas que se encontrem nas imediações, de 
modo a que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida. Este é 
um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

 A significância e magnitude destes impactes dependerão dos locais escolhidos para a 
instalação dos mesmos. 
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A recuperação paisagística deve ser cuidadosamente efectuada de modo a facilitar uma 
rápida recuperação da paisagem afectada. 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

A circulação de veículos de transporte de e para a obra deverá processar-se 
preferencialmente por caminhos existentes, evitando a compactação de terras agrícolas 
limítrofes. Nos locais onde os caminhos são inexistentes deve optar-se por ocupar zonas 
afastadas das margens das linhas de água, procurando sempre restringir, ao mínimo 
indispensável, a área a afectar. Esta acção terá impactes negativos sobretudo nos locais 
onde ocorra a necessidade de introduzir caminhos novos. 

Deste modo, estes impactes serão: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Estes impactes serão pouco significativos dado que serão utilizadas maioritariamente vias 
existentes que apenas serão beneficiadas. Por outro lado, a magnitude depende 
directamente da qualidade da paisagem atravessada pelo que será reduzida, média ou 
elevada dependendo da envolvente próxima. 

Tal como referido anteriormente, a recuperação de toda a área depois do final da obra 
contribuirá para a diminuição do impacte das vias sobre a paisagem predominantemente 
naturalizada e rural. Assim, nos locais em que as vias se venham a verificar desnecessárias, 
após a obra o projecto de recuperação paisagística deverá assegurar o revolvimento em 
profundidade dos solos utilizados em cujas vias não serão para manter, reconstituindo, na 
medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 



 
 
 

134 
 

 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

A eliminação do coberto vegetal, provoca alterações marcantes na paisagem, expõe os 
terrenos à erosão e será tanto mais drástica quanto mais visível e maior qualidade visual 
possuir o local a desmatar. 

Este impacte embora apresente alguma significância e magnitude é reversível nos locais em 
que se proceda à revegetação das áreas afectadas. 

Atendendo a que a área de estudo está maioritariamente humanizada e que deste modo a 
vegetação presente resulta de intenções humanas pelo que na maior parte dos casos a sua 
substituição se torna relativamente simples. Constituem única excepção os exemplares de 
porte arbóreo, sejam espontâneos, de produção silvícola ou agrícola, elementos 
fundamentais na composição da paisagem, e cuja destruição terá um impacte negativo com 
alguma significância.  

Para além destes impactes prevê-se a abertura de caminhos, embora de pequena 
dimensão, modifique um pouco a paisagem da envolvente uma vez poderá ocorrer uma 
pequena ampliação da área afectada.  

Assim, esperam-se nesta fase, impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

As áreas a utilizar deverão localizar-se preferencialmente nas imediações dos locais de 
produção/utilização dos materiais e deverão apresentar reduzida visibilidade, de modo a 
que, tanto quanto possível seja possível "camuflar" estas estruturas de apoio à obra. 

Devem ainda ser respeitados os núcleos de vegetação arbórea e os terrenos agrícolas que 
se encontrem nas imediações, de modo a que o movimento das máquinas não cause 
estragos fora da área definida. Este é um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Este impacte é parcialmente reversível dado que alguns locais ficarão permanentemente 
alterados, e cuja significância e magnitude dependerão dos locais escolhidos para a 
instalação dos mesmos. 

A recuperação paisagística deve ser cuidadosamente efectuada de modo a facilitar uma 
rápida recuperação da paisagem afectada. 

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

A construção desta barragem e dos seus órgãos anexos determinará a total alteração do 
uso actual do solo. Assim, no local de construção da barragem os montados, as culturas 
anuais de sequeiro e o olival de regadio serão substituídos por um plano de água.  

Sendo uma área com uma bacia visual relativamente restrita, pelo menos na sua envolvente 
próxima, e a infra-estrutura a construir adjacente ao solo o impacte da alteração será maior 
na qualidade da paisagem que na capacidade de absorção visual da mesma. Assim, o 
projecto de recuperação a implementar poderá determinar que a médio longo prazo o plano 
de água a instalar contribua positivamente para a paisagem. 
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Nesta fase a alteração da qualidade da paisagem determina a afectação de uma área com 
média sensibilidade pelo que se prevê que o impacte gerado seja: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Figura 2.2 – Bacia visual da albufeira. 
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Acção: Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente 

Esta é uma das infra-estruturas mais marcantes na paisagem dado que pelas suas 
características volumétricas determinará uma total alteração da leitura que o observador faz 
da margem do rio. Por outro lado, esta margem encontra-se já totalmente alterada e 
degradada, pelo que a introdução deste novo elemento poderá de algum modo contribuir 
para um melhor ordenamento deste local. 

Simultaneamente, a arquitectura adoptada e os materiais de projecto escolhidos para a 
construção da mesma, determinam que a estação elevatória venha potencialmente a ficar 
com o seu impacte na paisagem reduzido. 

A qualidade da paisagem neste local e na sua envolvente próxima é média a elevada e a 
sensibilidade é de um modo geral média, pelo que a introdução deste elemento determinará 
um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A execução das medidas de minimização, previstas no projecto de integração paisagista, 
deverá acelerar a recuperação desta área, minimizando o impacte das obras de construção 
e permitindo suavizar a alteração da paisagem na margem do rio. 
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Figura 2.3 – Bacia visual da estação elevatória. 
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Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

O reservatório do Pedrógão e a estação elevatória que lhe é adjacente localizam-se numa 
área central da área de estudo num dos pontos mais elevados da área caracterizada. Assim, 
os mesmos possuem uma bacia visual com alguma extensão sendo esta acentuada pelo 
facto de tanto o coroamento do reservatório como a estação elevatória estarem localizados 
em planos de aterro, isto é, acima da cota actual do solo. 

Ao nível da alteração do solo esta infra-estrutura ocupará áreas de culturas anuais de 
sequeiro e vinhas em abandono, em terrenos aplanados sem exposição definida pelo que a 
qualidade da paisagem é média a elevada e a sua sensibilidade também. 

Assim, introdução deste elemento determinará um impacte: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Como factores minimizadores dos impactes espectáveis refere-se o facto de o aterro ser 
construído com materiais provenientes maioritariamente de escavação com taludes de 
acabamento com inclinações 1:2 (V/H). Deste modo fica facilitada a incorporação desta 
infra-estrutura na paisagem. 
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Figura 2.4 – Bacia visual do reservatório de Pedrógão e estação elevatória de Pedrógão 3. 
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Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

Tal como no caso anterior também a execução do reservatório de Selmes e da estação 
elevatória adjacente serão implantados em locais relativamente elevados, no entanto, neste 
caso o reservatório aproveita morfologia de vale pelo que a sua inserção fica facilitada. 

Por outro lado a estação elevatória localizar-se-á marginalmente ao vale no pé-de-barragem 
de Selmes, em posição frontal, na margem esquerda da ribeira. Esta é uma zona baixa e 
deste modo a bacia visual de ambas as infra-estruturas será naturalmente reduzida. 

A área a alterar está actualmente ocupada por culturas anuais de sequeiro e tem qualidade 
visual média e capacidade de absorção visual média a elevada. Assim, os impactes na 
paisagem introduzidos por estes elementos serão: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Dado o aproveitamento da orografia para a construção do reservatório e as características 
técnicas adoptadas na sua construção (proveniência de materiais e características de 
projecto) fica facilitada a incorporação desta infra-estrutura na paisagem. 

Tal como para o reservatório do Pedrógão também neste caso os taludes de acabamento 
com inclinações 1:2 (V/H) facilitam a integração paisagística deste elemento e minimizam os 
impactes espectáveis. 
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Figura 2.5 – Bacia visual do reservatório e estação elevatória de Selmes. 
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Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas e canal) 

Do ponto de vista da paisagem a construção do circuito hidráulico terá maiores impactes na 
paisagem nos locais onde o mesmo se desenvolve em canal, dado que os restantes troços 
apenas serão visíveis na fase de construção. Assim, apenas se calculou a bacia visual dos 
troços que se desenvolvem à superfície. Para os restantes troços procede-se à 
caracterização dos locais a afectar e estima-se a afectação da paisagem considerando que 
este é um impacte temporário. 

c) Condutas 

As condutas são infra-estruturas lineares que atravessarão em maior ou menor extensão os 
principais usos do solo cartografados. Deste modo a qualidade da paisagem atravessada é 
variável e a sua capacidade de absorção também, consequentemente também a 
sensibilidade da paisagem é variável. 

Atendendo a que após a construção destas infra-estruturas o solo poderá recuperar o seu 
uso actual estima-se que durante esta fase os impactes gerados sejam: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A significância e magnitude destes impactes serão variáveis. 

Após a construção destas infra-estruturas a paisagem poderá recuperar totalmente 
mediante a aplicação de medidas de minimização propostas nos projectos de recuperação 
biofísica ou de integração paisagística. 

d) Canal 

O canal a implementar localiza-se numa área de culturas anuais de sequeiro, de regadios e 
de olivais em regadio ao longo de uma linha de cumeada. Tal como no caso anterior sendo 
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uma infra-estrutura linear esta infra-estrutura alterará o uso do solo ao longo de um corredor 
com uma largura superior a 15 m. 

Assim, a construção do canal por vezes ocorrerá em aterro, situação em que será mais 
visível e noutros casos surgem em escavação, beneficiando deste modo a paisagem.  

Por outro lado a localização do canal beneficia de uma bacia visual alargada, uma vez que 
este ocupa uma linha de cumeada, num local com qualidade de paisagem média a elevada. 

Deste modo, estima-se que o impacte do canal sobre a paisagem seja: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A execução das medidas de minimização previstas em princípio atenuará o impacte visual 
do canal sobre a paisagem. 
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Figura 2.6 – Bacia visual do canal. 
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Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

A rede de rega a executar será toda ela enterrada de modo que, atendendo à dimensão dos 
elementos a instalar, nomeadamente diâmetros de tubagens e outros órgãos de rega, não 
pode considerar-se que a mesma venha a interferir com a paisagem da região. Assim, 
durante a fase de construção/instalação da rede a presença de maquinaria, de veículos 
pesados de transporte de materiais e a abertura de valas determina uma alteração na 
paisagem que será passageira e após a qual o território recuperará rapidamente a sua 
forma actual. 

Dada a dimensão da rede ela desenvolve-se ao longo de todos os usos de solo 
cartografados e em todas as condições de absorção visual e de qualidade de paisagem pelo 
que a breve afectação verificada ocorre em todas as condições possíveis e em nenhuma 
situação com dimensão digna de referência. 

Assim, estima-se que os impactes sejam: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A significância e magnitude destes impactes serão variáveis. 

Após a construção destas infra-estruturas a paisagem deverá recuperar totalmente o seu 
aspecto prévio à execução da rede de rega, beneficiando da aplicação de medidas de 
minimização propostas nos projectos de recuperação biofísica ou de integração paisagística. 
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Acção: Rede viária. Beneficiação de acessos existentes 

A beneficiação da rede viária existente embora gere impactes sobre a paisagem não 
determina uma alteração da mesma dado que ao incidir apenas sobre pré-existências esta 
medida está atenuada. 

Deste modo o impacte desta acção na paisagem será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A introdução de medidas de minimização conducentes a acelerar a recuperação da 
paisagem acelera ainda mais a harmonização da rede viária com a envolvente. 

Acção: Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água 

Esta acção poderá ter grande impacte sobre a paisagem local dado que a vegetação 
ribeirinha é distinta de toda a vegetação localizada na sua envolvente próxima e por este 
motivo tem maior importância na construção das paisagens. 

Destaca-se o facto da área de estudo não deter muitas linhas de água com galerias ripícolas 
bem desenvolvidas pelo que estas ganham importância no contexto local. Por este motivo 
as galerias existentes deverão ser protegidas sempre que a sua localização seja limítrofe à 
área de intervenção e a sua afectação não seja absolutamente evitável. 

A regularização e limpeza das linhas de água determinam um impacte será: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 A significância e magnitudes são indeterminadas. 

A adopção de medidas de minimização e compensação contribuirá para a redução do 
impacte que esta acção terá sobre a paisagem, permitindo à mesma recuperar com maior 
celeridade o seu equilíbrio. 

Acção: Recuperação paisagística das áreas afectas à obra (acabamentos e limpeza) 

O Projecto de Integração Paisagística (PIP) deve procurar reduzir o impacte que cada uma 
das infra-estruturas que compõem o projecto de execução da Estação Elevatória e do 
Circuito Hidráulico de Pedrógão tem na sua envolvente, próxima e distante. Deste modo 
procurar-se-á criar um ambiente visual agradável para quem se encontra dentro da área de 
estudo, nomeadamente na envolvente próxima de um dos órgãos que compõem o circuito 
hidráulico. A execução desta fase determina um acréscimo da qualidade visual do projecto 
possuindo elevada significância no âmbito do projecto de construção. 

Embora esta acção requeira a presença de maquinaria, para a sua execução, considera-se 
que a este impacte negativo é amplamente compensado pelos benefícios para a paisagem 
resultantes da implementação de um projecto de recuperação paisagista. 

Assim, o impacte desta fase de projecto é: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.10.3 Fase de exploração 

Nesta fase admite-se que todas as obras se encontram já terminadas e que apenas 
subsistem operações de manutenção. Considera-se ainda que as medidas de minimização 
propostas, nomeadamente a execução do Projecto de Enquadramento Paisagístico, foram 
correctamente executadas e que a paisagem detém os meios e os mecanismos para 
integrar em si os novos elementos construídos. 

Assim, apenas ocasionalmente surgirá a necessidade de utilização de maquinaria pesada, 
de transporte de materiais de grande dimensão, ou de realizar operações que determinem 
alterações na paisagem. 

Com base nestes pressupostos de seguida procede-se à análise do impacte sobre a 
paisagem, de cada elemento componente do sistema, em fase de exploração. 

Acção: Presença, exploração e manutenção da barragem de São Pedro a construir na 
ribeira com o mesmo nome 

Nesta fase, o reservatório está já delimitado e foram aplicadas todas as medidas previstas 
com vista à minimização da alteração na paisagem, causada pela introdução de um plano 
de água. 

Assim, as medidas apontadas pelo projecto de recuperação paisagística encontram-se 
executadas e em fase de consolidação, pelo que o novo açude deverá progressivamente 
adaptar-se à paisagem e vice-versa, assim, como o plano de água. 

Deste modo, esta etapa gera impactes nulos, dado que não se regista nenhuma alteração 
da paisagem. 

A possibilidade de se compatibilizar o uso desta albufeira com outros usos é que poderá 
gerar impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da Estação Elevatória de Pedrógão, 
Margem Direita 

Tal como no caso anterior, também neste a estação elevatória está já implantada e foram 
aplicadas todas as medidas previstas com vista à minimização da alteração na paisagem 
causada pela sua introdução. 

Assim, as medidas apontadas pelo projecto de recuperação paisagística encontram-se 
executadas e em fase de consolidação, pelo que a nova infra-estrutura deverá 
progressivamente adaptar-se à paisagem e vice-versa. Neste caso específico, dado o 
estado de degradação inicial do local de implantação da estação, pensa-se que nesta fase 
este espaço possa estar a beneficiar das medidas de minimização propostas. 

Deste modo, esta etapa gera impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Pedrógão e da estação 
elevatória adjacente 

Nesta fase, o reservatório está já delimitado e foram aplicadas todas as medidas previstas 
com vista à minimização da alteração na paisagem causada pela introdução de um plano de 
água. 

Assim, as medidas apontadas pelo projecto de recuperação paisagística encontram-se 
executadas e em fase de consolidação pelo que a nova infra-estrutura deverá 
progressivamente adaptar-se à paisagem e vice-versa, assim como a estação elevatória que 
lhe está adjacente. 

Deste modo, esta etapa gera impactes nulos ou positivos dado que não se regista 
nenhuma alteração da paisagem ou a registar-se a mesma resulta do crescimento da 
vegetação proposta no plano de recuperação da paisagem.  

A aplicação das medidas de minimização propostas gera impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção do reservatório de Selmes e da estação 
elevatória adjacente 

Nesta fase o reservatório está já delimitado e foram aplicadas todas as medidas previstas 
com vista à minimização da alteração na paisagem causada pela introdução de um plano de 
água. 

Assim, as medidas apontadas pelo projecto de recuperação paisagística encontram-se 
executadas e em fase de consolidação pelo que o novo açude deverá progressivamente 
adaptar-se à paisagem e vice-versa, assim, como o plano de água. 
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A estação elevatória beneficia de medidas próprias que permitem a sua integração na 
envolvente. 

Deste modo, a aplicação das medidas de minimização propostas gera impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A possibilidade de se compatibilizar o uso desta albufeira com outros usos poderá potenciar 
positivamente os impactes resultantes da consolidação das medidas minimizadoras 
aplicadas. 

Acção: Exploração dos blocos de rega 

O impacte resultante desta acção é indirecto e resulta da possibilidade de transformação 
das práticas agrícolas e das culturas implantadas. 

Assim, este é um impacte de sentido indeterminado dado que se desconhece qual a 
alteração que resulta da introdução da possibilidade de regar as culturas. 

Na fase de desenvolvimento do projecto estima-se que uma superfície considerável da área 
agrícola seja transformada em olival de regadio. Esta transformação da paisagem contribui 
para a diminuição da qualidade desta, dado que diminui o efeito de mosaico de culturas. 

Assim, esta acção determinará um impacte na paisagem: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A duração deste impacte é indeterminada. 

Acção: Operações de manutenção da rede viária 

Os impactes desta acção serão sempre muito localizados, não podendo considerar-se que 
esta acção determina alterações de paisagem com dimensão que justifiquem a sua menção 
ou registo. 

Acção: Alteração do regime de caudais na ribeira de São Pedro 

d) A montante e a jusante da barragem 

Do ponto de vista da paisagem esta acção pode determinar uma alteração da leitura que se 
tem do vale na actualidade. 

Se o aparecimento de vegetação ripícola é um impacte positivo o desaparecimento da 
galeria existente é um impacte negativo que indirectamente pode gerar outros impactes na 
paisagem, nomeadamente os ravinamentos em particular e a erosão dos solo em geral. 

Assim, esta acção gera impactes de sentido indeterminado, cuja extensão no tempo e no 
espaço se desconhece. 

Em todos os casos as medidas de minimização propostas visam melhorar as condições da 
ribeira nestes dois troços. 

e) Descarga de cheias e esvaziamento da albufeira de São Pedro 

Nesta fase deverão acautelar-se medidas para que a paisagem não sofra efeitos da cheia. 

2.10.4 Fase de desactivação 

Para esta fase serão avaliados os procedimentos a adoptar de modo a minimizar os 
impactes sobre a paisagem em cada um dos cenários propostos, indicando-se no final o 
cenário que se pensa ser o mais favorável do ponto de vista da paisagem. 
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A avaliação efectuada baseia-se no conhecimento actual e poderá não corresponder à 
realidade do momento de desactivação, assim, os comentários efectuados têm carácter 
apenas indicativo. 

a) Cenário de Abandono 

Neste cenário as infra-estruturas construídas degradar-se-ão progressivamente, a 
vegetação tenderá a invadir os espaços pavimentados conferindo a estes espaços um 
aspecto de desolação e de insegurança que contribui para a degradação da paisagem na 
sua envolvente próxima. 

Os espaços afectos à acumulação e reserva de água, albufeiras e reservatórios, serão 
invadidos por comunidades vegetais sem valor paisagístico transformando-se em matos que 
a prazo contribuirão para a valorização da paisagem. 

As partes enterradas da rede de rega e do circuito hidráulico permanecerão enterradas não 
provocando qualquer impacte na paisagem. 

Os canais à superfície ficarão expostos à intempérie e à acumulação de lixos e à 
germinação de plantas oportunistas. Deste modo estas infra-estruturas contribuirão para a 
degradação da paisagem. 

O abandono do regadio poderá assumir-se como um total abandono das práticas agrícolas, 
que determina a completa alteração da paisagem local podendo neste caso ocorrer a 
regeneração de comunidades autóctones com elevado valor paisagístico ou por outro lado o 
abandono do regadio traduzir-se na reconversão da prática agrícola para outro tipo de 
prática actualmente tipificado ou não, mas que em todo o caso se desconhece o sentido, 
sendo assim impossível prever o seu impacte sobre a paisagem. 

De um modo geral este cenário é prejudicial para a paisagem. 

b) Cenário de Reconversão 

Neste cenário as infra-estruturas construídas verão o seu uso alterado, sendo 
provavelmente a aplicação de projectos de reconversão/adaptação das mesmas aos novos 
usos. Neste caso deverão os projectos procurar afectar o menos possível as áreas 
envolventes. 

Os projectos de reconversão a desenvolver deverão sempre que ocorra afectação da 
envolvente, prever projectos associados de recuperação da mesma. Deste modo permite-se 
a manutenção da qualidade da paisagem, mesmo que temporariamente esta seja 
prejudicada pelas intervenções de reconversão/adaptação dos edifícios. 
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Os espaços afectos à acumulação e reserva de água, albufeiras e reservatórios deverão ser 
mantidos e o seu uso orientado para outros fins, permitindo que as populações locais 
possam continuar a usufruir destes espaços. Esta reconversão deverá ser orientada de 
modo a que se permita a preservação de algumas funcionalidades da paisagem sem 
prejuízo da qualidade da mesma. 

Assim, esta acção poder determinar a necessidade de se executarem projectos associados 
novos que, embora afectem a paisagem, assegurem a manutenção das suas 
características. 

A reconversão das partes enterradas da rede de rega e do circuito hidráulico poderá 
determinar o seu desenterramento, procedimento que prejudica a paisagem dado que esta 
operação altera pontualmente usos consolidados. Neste caso a reconversão deve 
preferencialmente por encontrar um uso compatível para estas infra-estruturas. 

Os canais, localizados à superfície, deverão ter o seu uso reconvertido podendo esta 
reconversão determinar a aplicação de projectos de adaptação. Os usos associados ao 
recreio e lazer são usos compatíveis e de entre estes inúmeras actividades que podem 
utilizar estes espaços sem que seja necessária a presença de água, sendo esta a opção 
que nesta fase se afigura com mais exequível neste cenário. 

A reconversão do regadio está dependente do ano horizonte de projecto pelo que se afigura 
impossível determinar com algum grau de certeza/incerteza quais as ocorrências 
compatíveis com a reconversão do regadio. 

De um modo geral este cenário só afecta temporariamente a paisagem permitindo a 
manutenção das características das mesmas. 

c) Cenário de Remoção 

Este cenário determina uma nova afectação de todos os espaços afectados aquando da 
construção do projecto pelo que do ponto de vista da paisagem constitui durante a fase de 
obra uma afectação significativa. Após esta fase deverão ser asseguradas, através do 
desenvolvimento de projecto específicos, as condições para garantir uma rápida 
recuperação da paisagem. 

Após a fase de obra este cenário apresenta-se como vantajoso face ao cenário de 
abandono. 

Assim, dos três cenários propostos o mais vantajoso do ponto de vista da paisagem é a 
reconversão seguindo-se-lhe a remoção e apresentando-se como mais prejudicial o cenário 
de abandono/desactivação. 
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2.10.5 Impactes Cumulativos 

Descrevem-se de seguida os impactes indirectos que serão causados pela implantação dos 
projectos do EFMA localizados ao redor da Estação Elevatória e do Circuito Hidráulico de 
Pedrógão. 

a) Barragem do Pedrógão (infra-estrutura existente) 

Esta infra-estrutura localiza-se no rio Guadiana próximo, para montante, do local de 
implantação da estação elevatória do Pedrógão. Para além de alterar a leitura da morfologia 
do rio, por reconfigurar as margens, esta determinou ainda o aparecimento de um lago 
artificial, albufeira, que altera completamente a paisagem ribeirinha a montante da estação 
elevatória estudada. 

No entanto, tal como no caso de outras infra-estruturas estudadas no âmbito deste projecto, 
esta beneficia de uma topografia suave, que determina que a sua presença na paisagem 
seja discreta. 

Sendo uma pré-existência, o impacte que se lhe soma é o da construção da estação 
elevatória e não o contrário. Cumulativamente, a infra-estrutura seguinte, terá a sua 
localização neste troço de rio pelo que do ponto de vista da paisagem os impactes serão 
avaliados em conjunto. 

b) Estação elevatória da margem esquerda do Guadiana - Adução ao subsistema de 
Ardila (em fase de construção) 

Esta estação, que alimenta o subsistema da margem esquerda, localiza-se nesta margem 
frontalmente à estação estudada e que nomeia este estudo. Deste modo, o troço de rio em 
referência encontra-se sobrecarregado de infra-estruturas de dimensão significativa para a 
paisagem. 

Como factor positivo para a paisagem referem-se os factos de as estações elevatórias 
serem arquitectonicamente idênticas e de este local beneficiar de uma bacia visual reduzida 
o que, apesar da sua qualidade de paisagem, se constitui como um factor vantajoso para a 
paisagem. 

Assim, o troço de rio considerado encontra-se já alterado e se por um lado, a integração da 
barragem do Pedrogrão na paisagem se encontra em fase de consolidação, por outro, a 
estação elevatória em desenvolvimento, vai alterar completamente a paisagem local, estado 
nesta fase a paisagem na fase de maior afectação. 

Face ao exposto, este elementos determinam que se somem cumulativamente impactes: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

c) Futuros Blocos de rega São Pedro – Baleizão, de Baleizão - Quintos e de São 
Matias – localizados a sul da albufeira de São Pedro, os dois primeiros, e a oeste o 
último, cuja cabeça do sistema se localiza na barragem de S. Pedro (em fase de 
projecto) 

Estes determinam o aparecimento de alterações na paisagem idênticas às descritas na 
avaliação de impactes do projecto em estudo, dado que são projectos da mesma natureza. 
Assim, estima-se que a instalação destes projectos determine o alargamento da 
transformação da paisagem, sobretudo pela reconversão que ocorrerá na agricultura pela 
substituição das culturas de sequeiro por regadios e mais especificamente pelo olival. 

Assim, esta transformação determina o aparecimento de impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 
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Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Estes impactes, são, contudo, parcialmente reversíveis. 

2.10.6 Impactes Residuais 

Após a aplicação das medidas de minimização dos impactes, nomeadamente a correcta 
execução e manutenção do Projecto de Integração Paisagística, o projecto em apreciação, 
determina a permanência na paisagem de elementos novos e alteradores da morfologia e 
leitura da mesma. 

Os elementos em referência foram sendo enumerados ao longo da sua caracterização. De 
modo sumário pode generalizar-se afirmando que estes são constituídos pelas principais 
infra-estruturas construídas, isto é, reservatórios e estações elevatórias, e pela alteração 
das práticas culturais proporcionada pela presença do regadio. 

Assim, estes são impactes de sentido incerto, directos, certos, permanentes, irreversíveis e 
locais ou regionais, a longo prazo cuja magnitude e significância na paisagem se 
desconhecem. 

Desta forma como impactes residuais negativos na paisagem consideram-se: 

– a degradação da qualidade visual da paisagem; 

– a alteração das práticas culturais; 

– a introdução na paisagem de elementos construídos que lhe são alheios e que não 
se encontram em harmonia com a paisagem. 

No entanto, poderão também surgir impactes residuais positivos, dado que a introdução de 
um projecto desta natureza, ao determinar uma profunda alteração na paisagem, poderá 
determinar que ao nível do ordenamento do território surjam acções que melhorem a 
qualidade da paisagem. Estes serão impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

 A significância, magnitude e probabilidade de ocorrência destes impactes são, contudo, 
incertas. 

2.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A avaliação de impactes do presente descritor tomou em consideração o facto do projecto 
se integrar no Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), para o qual foi criado 
um regime especial pelos Decretos-Lei n.º33/95, de 11 de Fevereiro, e n.º21-A/98, de 6 de 
Fevereiro. De acordo com estes decretos, e para todos os efeitos legais, o EFMA é 
considerado de interesse nacional, sendo que: “estão autorizadas todas as acções 
relacionadas com a execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de 
comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que 
impliquem a utilização de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam 
em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em áreas abrangidas por restrições 
análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos estudos de impacte ambiental” e 
“o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas não carece de autorização, sendo, 
no entanto, aplicável o disposto no n.º2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 11/97, de 17 de 
Janeiro” (revogado pelo Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio). 

2.11.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção prevêem-se impactes decorrentes sobretudo da instalação e 
funcionamento dos estaleiros, da instalação das condutas, estações elevatórias, 
reservatórios e barragem. 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Tal como descrito no capítulo 5.2 do TOMO 1, dada a dimensão da área do projecto, bem 
como a dispersão das diferentes infra-estruturas que o constituem, prevê-se que possam 
existir quatro estaleiros principais, bem como pequenos estaleiros móveis de frentes de 
obra, em particular para execução das infra-estruturas lineares que constituem o circuito 
hidráulico ou mesmo das redes de rega.  

A instalação e actividade destas estruturas acarretarão impactes: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

O significado e magnitude dos impactes estarão relacionados com a classificação da área 
ocupada. Deste modo, a localização dos estaleiros deverá respeitar todas as condicionantes 
de ordenamento do território, bem como áreas legalmente protegidas (ex. áreas de 
montado) e servidões e restrições de utilidade pública. Será elaborada uma Carta de 
Condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras sobrantes, aprovada pelo 
Dono de Obra (EDIA) e a ser respeitada pelo empreiteiro. 

Acção: Utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção 

Para o acesso às diferentes infra-estruturas constituintes do aproveitamento serão utilizados 
caminhos já existentes que, para tal, serão beneficiados e prolongados quando necessário, 
pelo que não se prevê a geração de impactes no ordenamento do território. 

 

Acção: Desmatação e limpeza superficial dos terrenos nos locais de implantação das infra-
estruturas 

As acções decorrentes da desmatação e limpeza superficial dos terrenos afectos às infra-
estruturas referidas poderão alterar zonas classificadas como sensíveis, que verificam 
determinadas restrições de uso. Os impactes inerentes a esta acção podem ser 
classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 
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Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

 A magnitude e significância destes impactes dependem do tipo de área afectada.  

Acção: Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

Tal como descrito no capítulo 5.2 do TOMO 1, dada a dimensão da área do projecto e a 
quantidade de terras sobrantes da escavação, prevê-se que áreas de deposição deste 
material criadas durante a fase de construção do projecto tenham um carácter definitivo. 
Deste modo, a criação destas áreas acarretará impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude e significância destes impactes estarão relacionadas com a classificação da 
área ocupada.  
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As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes deverão privilegiar a selecção de 
locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas, respeitando, 
portanto, a Carta de Condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras 
sobrantes já mencionada anteriormente.  

Acção: Execução da barragem de São Pedro e respectivos órgãos anexos 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

 A magnitude e significância destes impactes dependem do tipo de área afectada. 

Acção: Execução da Estação Elevatória do Pedrógão, Margem Direita e área envolvente 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude e significância destes impactes dependem do tipo de área afectada.  

 

Acção: Execução do Reservatório do Pedrógão e estação elevatória adjacente 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude e significância destes impactes dependem do tipo de área afectada.  

Acção: Execução do Reservatório de Selmes e estação elevatória adjacente 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude e significância destes impactes dependem do tipo de área afectada. 

Acção: Execução do circuito hidráulico (condutas adutoras, sifão e canal) 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude destes impactes depende do tipo de área afectada.  

Estes impactes serão pouco significativos, dado se tratar apenas de condutas enterradas e 
um canal, onde se prevê o restabelecimento da vegetação aí existente a partir das 
plantações a efectuar, pelo que a afectação no descritor em causa é mínima. 
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Acção: Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra 
e segurança 

As acções decorrentes da execução das infra-estruturas referidas poderão alterar zonas 
classificadas como sensíveis, que verificam determinadas restrições de uso. Os impactes 
inerentes a esta acção podem ser classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

A magnitude destes impactes depende do tipo de área afectada.  

Estes impactes serão pouco significativos, dado se tratar apenas de condutas enterradas e 
respectivos órgãos de manobra e segurança, cuja afectação no descritor em causa é 
mínima. 

2.11.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico 
de Pedrógão 

A implementação do projecto referido, a par dos restantes perímetros de rega do EFMA, 
representa uma das principais estratégias do ordenamento do território da área em estudo 
estando prevista nos principais planos de ordenamento locais e regionais. Neste sentido, os 
impactes gerados neste descritor serão: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Presença, utilização e manutenção da rede viária 

Não se prevêem impactes decorrentes destas actividades no descritor em causa. 

Acção: Presença da albufeira de São Pedro 

Não se prevêem impactes decorrentes destas actividades no descritor em causa. 

2.11.3 Fase de desactivação 

Nesta fase, os impactes no ordenamento do território dependerão das estratégias e 
programas definidos e a definir para a região abrangida pela área de estudo. Relativamente 
à remoção das infra-estruturas que compõem o projecto, os impactes podem ser 
classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

A magnitude destes impactes depende do tipo de área afectada.  
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2.12 AGROSSISTEMAS  

2.12.1 Considerações prévias 

Com a implementação do EMFA pretende-se dinamizar o modelo de desenvolvimento do 
Alentejo por via da alteração dos pressupostos por que se tem vindo a reger a sua economia 
agrária e sociologia rural. Assim, e como será expectável, uma das principais consequências 
do EMFA dirá respeito ao sector agrícola e agro-alimentar a jusante.  

A possibilidade destas alterações estará dependente da criação das infra-estruturas ligadas 
à barragem do Alqueva que além de possibilitar a criação de uma reserva hídrica para 
proceder à rega das culturas agrícolas, permitirá ainda a distribuição de água para 
abastecimento doméstico da população. Para a prossecução deste objectivo é criada uma 
rede de adução e distribuição para o desenvolvimento de vários perímetros de rega.  

Com efeito, espera-se que a implementação deste grande empreendimento venha, em 
primeira análise, motivar a alteração dos agrossistemas, potenciados por esta nova 
realidade determinada pela disponibilização de um recurso limitante e escasso como é a 
água. A dinamização da agricultura alentejana poderá tornar-se uma realidade uma vez que 
com a criação destas condições, os actuais modelos de produção agrícolas, assentes numa 
agricultura de sequeiro, extremamente fragilizada, poderão evoluir para novos modelos de 
gestão e produção capazes de competir no panorama agrícola actual. Espera-se ainda que 
a introdução destas novas infra-estruturas capazes, igualmente, de produzir energia e 
potenciar o desenvolvimento turístico, conduza também a uma dinamização de actividades 
económicas a operar a montante e a jusante da actividade agrícola. Assim, estas alterações 
serão sentidas desde a actividade primária de produção agro-pecuária e florestal até aos 
mercados agrícolas e alimentares e seus consumidores finais influenciando positivamente 
toda a base social da região.  

Este empreendimento permite pois a criação de condições básicas para a «captação de 
novos investimentos em todos os sectores da economia, abrindo novas oportunidades de 
crescimento e competitividade para os agentes integrantes dos agrossistemas, reforçando a 
sua abertura ao exterior, aproveitando as suas capacidades e potencialidades e alargando 
as perspectivas de qualidade de vida». Esta mudança na economia da região começou já a 
decorrer sendo prova disso a criação do maior mercado de abastecimento na zona de 
Ferreira do Alentejo, do maior lagar de azeite da Península e o interesse dos empresários 
espanhóis pelas explorações agrícolas da zona do Alqueva. 

2.12.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção das infra-estruturas projectadas para este perímetro de rega, 
os impactes sobre os agrossistemas ocorrerão essencialmente ao nível da base operacional 
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das fileiras agro-industriais ou seja, nos sistemas de produção agro-pecuária. Com efeito, as 
unidades de transformação agro-industrial e os mercados locais, não assumindo particular 
relevo na área de influência do perímetro, não vão sofrer impactes directos durante a fase 
de construção. 

Assim, e no que respeita à produção agro-pecuária, espera-se a ocorrência de alguns 
impactes ambientais que se farão sentir sobre as culturas existentes no terreno durante esta 
fase. 

A implantação e o funcionamento de estaleiros e as movimentações de máquinas, terras e 
pessoas necessárias à beneficiação da rede viária e construção das redes primárias e 
secundárias de rega terão consequências nos sistemas produtivos.  

Estes procedimentos e operações terão efeitos negativos não só pela perturbação do 
espaço rural e das culturas instaladas na área do perímetro e limítrofes podendo, 
inclusivamente, fazer subtrair a área de superfície agrícola útil e limitar a actividade de 
produção agro-pecuária, tanto mais, quanto maior for o tempo em que decorrerem as obras. 

Poderá verificar-se ainda uma afectação indirecta nos agrossistemas decorrente dos 
impactes negativos provocados nos solos durante a fase de construção das infra-estruturas 
como sejam o aumento da erosão e compactação com a consequente diminuição da 
capacidade de retenção de água e a poluição e contaminação dos solos. 

Estes impactes são considerados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

No entanto, a minimização destes impactes poderá ser conseguida se se tomarem 
atempadamente medidas atenuadoras apropriadas, como seja a movimentação de 
máquinas e pessoas na área mínima indispensável, resultando numa avaliação geral como 
tendo pouco significado dado, inclusivamente o seu carácter temporário e reversível. 
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Durante a fase de construção das infra-estruturas inerentes ao Circuito Hidráulico deverá 
ocorrer a ocupação de uma pequena percentagem da área total a beneficiar pelo bloco de 
rega, parte da qual afecta à produção agrícola e agro-pecuária, pelas infra-estruturas – 
barragem, albufeiras, estações elevatórias, rede de rega secundária e rede viária. Estes 
impactes são avaliados como: 

  

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Apesar de se considerarem como negativos, estes impactes são pouco significativos, dado 
serem de magnitude reduzida e com uma afectação de uma pequena percentagem de área. 
Além disso, os mesmos poderão ser positivamente compensados pelo facto de resultarem 
na dotação das propriedades afectadas, de infra-estruturas capazes de optimizar os 
sistemas de produção agrícola e agro-pecuária dessas explorações. 

2.12.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração deste empreendimento, os impactes sobre os agrossistemas 
far-se-ão sentir quer na produção agro-pecuária, quer nas unidades transformadoras agro-
industriais quer nos mercados locais. 

No que respeita à produção agro-pecuária esperam-se impactes socioeconómicos positivos 
decorrentes do aumento do volume de produção, da rentabilidade e competitividade, 
provocados pela intensificação da produção em virtude do aumento da capacidade de rega 
e acréscimo de uso de factores de produção inerentes aos sistemas de regadio. 
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No entanto, paralelamente, poderão ocorrer impactes negativos nos agrossistemas 
provocados por alterações na estrutura e qualidade dos solos onde se desenvolve a 
actividade agrícola. 

Na prática, as operações agrícolas e o uso intensivo de factores de produção como seja o 
aumento do número de operações culturais e a maior utilização de fertilizantes e agro-
químicos poderão afectar o solo e a água, através do aumento do risco de erosão e 
salinização e/ou alcalinização e da degradação da qualidade da água, superficial e 
subterrânea, devido ao escorrimento superficial e lixiviação no solo. Estas alterações 
indesejáveis nos recursos água e solo poderão repercutir-se negativamente nos 
agrossistemas conduzindo a perdas de produtividade.  

No presente descritor, a avaliação dos impactes na fase de exploração do projecto incidirá 
objectivamente na abordagem dos aspectos relacionados com a evolução dos sistemas 
agro-pecuários e com os efeitos socioeconómicos ao nível das explorações. 

Acção: Mobilizações dos Solos 

A preparação dos solos para as culturas de regadio baseia-se na execução de uma 
mobilização profunda para alteração da posição vertical das camadas edáficas através do 
uso de charruas, seguida de mobilizações superficiais para desfazer torrões, alisar o terreno 
e enterrar sementes e infestantes. Assim, é comum efectuarem-se múltiplas gradagens 
precedidas por uma lavoura o que, poderá originar a ocorrência de compactações do solo e 
perdas de estrutura com o aparecimento de camadas impermeáveis inferiores. 

Acção: Reconversão dos sistemas de produção 

A reconversão de sistemas de sequeiro em sistemas de regadio é o principal objectivo deste 
empreendimento ao criar as condições de infra-estruturas necessárias à disponibilização de 
água, recurso limitante das produções agrícolas, bastante escasso na região alentejana. No 
entanto a disponibilização de água de rega às explorações não chega, só por si, para 
permitir esta reconversão. Esta mudança só será possível se se reunirem as condições de 
política agrícola comunitária, sócio-culturais e económicas da população, edafo-climáticas 
das explorações, e funcionamento de mercado apropriadas para que esta ocorra. 

Assim, as características sócio-culturais e económicas da população envolvida neste 
empreendimento são um factor determinante para a adopção de novas práticas culturais e 
tecnologias nas explorações dependendo da formação, capacidade de inovação, da 
estrutura das explorações e forma de exploração, etc. No entanto, tal como foi já referido no 
descritor relativo à descrição dos agrossistemas, na área a beneficiar com o presente 
circuito, existe já uma forte presença do regadio o que traduz só por si uma certa abertura 
da população agrícola à introdução deste tipo de sistemas de produção. 
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No que respeita às condições edafo-climáticas, e, mais concretamente às características do 
solo, pedológicas e topográficas, estas terão que ser adequadas às culturas a regar para 
que as rentabilidades obtidas compensem o aumento dos encargos financeiros e os 
investimentos efectuados. Note-se pois que nem todas as áreas terão a mesma aptidão 
para o regadio devendo este factor ser considerado para a projecção de um cenário futuro. 

As características dos mercados a montante e a jusante da produção agrícola são também 
determinantes para a intensificação da reconversão dos actuais sistemas de gestão das 
explorações agrícolas uma vez que é tão importante obter os factores de produção com 
facilidade e a preços competitivos como conseguir proceder ao escoamento das produções. 
Deste modo, a garantia do sucesso da de colocação no mercado de novas culturas ou de 
maiores quantidades produzidas, é um factor decisivo parta a tomada de decisão dos 
gestores das explorações. 

Para esta tomada de decisão influenciam também as políticas agrícolas estabelecidas em 
Bruxelas. Com efeito, se por um lado as características dos sistemas agrícolas alentejanos 
aliadas às orientações actuais de desligamento das ajudas à produção comportam riscos de 
abandono da produção e da terra, por outro, através do fundo europeu para o 
desenvolvimento rural (FEADER), são criadas oportunidades de reconversão dos sistemas 
agro-comerciais dependentes de ajudas para sistemas agro-ambientais socialmente 
sustentáveis. Quanto ao papel das orientações políticas considera-se também que a 
atribuição de prémios a determinados produtos, como tem sido o caso do trigo duro, poderá 
causar distorções no funcionamento do mercado. No entanto, este tipo de ajudas ao ser 
substituído pelo Regime de Pagamento Único, desligado da produção actual, desde 2005, 
conjugado com a existência de alguns prémios específicos destinados promover a melhoria 
da qualidade de determinadas produções, tem contrariado em parte, a ocorrência dessas 
distorções, deixando que as decisões dos agricultores sejam tomadas mais numa óptica de 
mercado. 

No Estudo de Avaliação do Impacte Socioeconómico da Componente Hidroagrícola do 
Alqueva (AGRO.GES, 2004) foram identificados vários aspectos de risco para o futuro 
cenário das zonas abrangidas pelo EMFA. Segundo os autores deste estudo, o 
desenvolvimento agrícola sustentável da região dependerá do comportamento de três 
questões essenciais: 

–  Escala e ritmo de progressão e expansão do regadio na zona do Alqueva, a qual se 
dependerá de factores como os preços e possibilidade de escoamento dos 
produtos, preço da água, preço e disponibilidade de crédito, etc.; 

–  Grau de penetração nos mercados interno e externo de produtos e produções 
economicamente competitivas, dependente da criação de uma atitude nos 
agricultores de “orientação pelo e para o mercado” visando a criação e o 
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desenvolvimento de produtos novos ou actuais e canais e/ou fileiras de escoamento 
e das respectivas actividades de marketing e gestão conexas; 

–  Evolução da qualidade dos recursos humanos de suporte e apoio técnico às 
explorações agrícolas. 

Também em 2005, o Gabinete de Planeamento e Políticas, no seu Plano de Intervenção 
para a Zona do Alqueva conclui que a dificuldade na passagem do sequeiro para o regadio 
reside primordialmente em insuficiências nos sectores da produção, comercialização, 
transformação e serviços e também em deficiências de índole institucional. 

No capítulo das produções, as dificuldades encontradas relacionam-se com a dificuldade na 
escolha de culturas rentáveis, a falta de segurança sentida pelos produtores no que 
concerne ao escoamento das produções, a dificuldade na adesão ao regadio e de 
adaptação das explorações aos sistemas de regadio. 

No que respeita à comercialização, as principais dificuldades encontradas foram a obtenção 
dos factores de produção e o escoamento e processamento dos produtos.  

No sentido de contrariar os entraves identificados de modo a aumentar a procura dos 
produtos do Alqueva e criar dimensão na sua oferta, aumentar o conhecimento dos 
agricultores sobre os produtos projectados para a zona, aumentar a capacidade técnica na 
região e desenvolver a competitividade dos produtos foi estabelecido um Plano de 
intervenção cuja estratégia assenta na implementação das seguintes medidas: 

– Medidas para aumentar a utilização pela indústria de matérias-primas produzidas na 
região; 

– Medidas para aumentar as exportações dos produtos obtidos do regadio da região; 

– Medidas para melhorar a imagem dos produtos obtidos do regadio da região; 

– Medidas para aumentar a adesão aos produtos prioritários; 

– Medidas para promover a orientação das explorações para os produtos prioritários; 

– Medidas para promover a organização dos produtores orientada para a 
comercialização; 

– Medidas para promover a formação dos produtores; 

– Medidas para promover o acesso às inovações relativamente aos produtos 
prioritários; 

– Medidas para incentivar o conhecimento técnico sobre os produtos prioritários; 

– Medidas para desenvolver a capacidade de produção de acordo com as 
necessidades e exigências dos agentes a jusante (indústria, distribuição e 
exportação); 
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– Medidas para reduzir os custos unitários de produção e; 

– Medidas para aumentar a valorização dos produtos prioritários. 

O Gabinete de Planeamento e Políticas classificou os produtos prioritários a realizar no 
regadio em quatro grupos considerando a possibilidade de transformação, a área potencial 
de produção, a procura, o preço e a qualidade: 

–  Estratégicos: Produtos que potenciam e que apresentam melhores condições para 
construírem o motor de desenvolvimento agrícola do Alqueva. Apresentam 
possibilidade de transformação, área potencial de produção elevada, procura forte, 
preço competitivo e a qualidade exigida pela indústria (azeite, sementes forrageiras, 
grão-de-bico, amêndoa, citrinos, uva de mesa). 

–  Especiais: Apesar de poderem não ser competitivos no quadro do mercado mundial, 
nem terem uma procura generalizada, poderão ter interesse, se orientados para um 
segmento de mercado próprio (carne de bovino, leite de ovelha e de cabra, uva para 
vinho, tomate seco, ameixa); 

–  Outros competitivos: Produtos que apresentando um preço competitivo e qualidade, 
podem não atingir um nível forte de procura ou área potencial de produção elevada, 
ou não ter possibilidade de transformação (leite de vaca, batata de conservação, 
pimento, cebola, cenoura/nabo, ervilha, fava, feijão verde, alho, maçã, pêra, 
pêssego, damasco, morango, azeitona de mesa, chicória, luzerna, noz, milho, 
melão); 

–  Ajudados: produtos não competitivos que por via de ajudas passam a sê-lo (tomate 
para a indústria, beterraba). 

Concluindo, é pela aplicação das medidas atrás enumeradas que se considera conseguir 
reunir condições que minimizem o risco de abandono da produção e permitam a 
intensificação da reconversão do sequeiro em regadio através de um processo gradual que 
garanta a valor acrescentado para a região, com vantagens para os produtores. 

No Estudo de Avaliação de impactes socioeconómicos da Componente Hidroagrícola do 
Alqueva, elaborado pela AGRO.GES, foram estabelecidos três cenários de ocupação futura 
com EMFA de acordo com o nível de probabilidade de ocorrência: Cenário mais Optimista, 
cenário mais Provável e Cenário mais Pessimista.  

Para a definição destes cenários tomaram-se em consideração as actividades agrícolas de 
regadio com Benefícios Líquidos positivos e Rácio Benefício Custos superiores a 1, ou seja, 
aquelas cuja competitividade futura se encontra assegurada. Assim, a caracterização da 
situação futura com EMFA baseou-se na perspectiva de predominância de regadio futuro na 
SAU e na tipologia de sistemas de produção agrícola e respectiva dimensão, abordados no 
descritor Agrossistemas. No que se refere ao primeiro aspecto - nível de regadio – a 
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diferenciação diz respeito não só à sua intensificação (variando entre 84,5% na zona 
predominantemente de regadio e 10,4% nas zonas principalmente de sequeiro) como 
também no que respeita à separação entre a melhoria do regadio existente e a reconversão 
do sequeiro em regadio, de acordo com a existência de áreas regadas actualmente. 
Considerou-se ainda que as áreas alvo de introdução de regadio seriam principalmente as 
áreas de culturas arvenses e o olival e, nas áreas predominantemente de sequeiro, 
considerou-se também a conversão de pastagens e forragens de sequeiro em regadio. 

O tipo de reconversão considerada para o cenário mais provável é a apresentada no 
Quadro 2.11. 

Quadro 2.11 - Ocupação cultural da zona a beneficiar pelo EMFA segundo o cenário de 
ocorrência mais provável. 

SISTEMAS ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO DO 
REGADIO FUTURO 

Sistemas de Culturas Permanentes 50% Olival (80% olival intensivo e 20% super-
intensivo) + 50% Mix Frutícola 

Sistemas de culturas arvenses e agrícolas 
mistos com menos de 10 ha 

30% Mix Frutícola + 70% Culturas 
Bioenergéticas 

Sistemas de culturas arvenses e agrícolas 
mistos de maior dimensão 

40% Culturas Permanentes + 10% Mix 
Hortícola + 50% Culturas Bioenergéticas 

Sistemas Agro-silvo-pastoril e Silvo-pastoril 40% Culturas Permanente + 10% Mix 
hortícola + 50% Culturas Bioenergéticas 

Neste estudo da AGRO.GES, utilizado para a determinação dos impactes sobre as 
produções agrícolas através da análise comparativa entre as áreas agrícolas actuais e 
futuras (com e sem EMFA), conclui-se que as principais tendências esperadas na evolução 
da produção agrícola regional dizem respeito a quebras acentuadas nas áreas de culturas 
arvenses de sequeiro e de regadio, parcialmente compensadas por culturas energéticas de 
regadio e acréscimos significativos nas áreas ocupadas por culturas hortícolas, fruteiras, 
vinha, olival e pastagens e forragens de regadio. 

Particularizando para a área de influência do perímetro de rega em estudo, espera-se que 
os sistemas culturais continuem a ser baseados na cultura do olival e da vinha como 
culturas permanentes. No que se refere às culturas temporárias, é de esperar uma 
diminuição da representatividade dos cereais para grão em simultâneo com um aumento da 
área de culturas hortícola e horto-indústrias. Com efeito, tomando em consideração a 
implementação das medidas pelo Plano de Intervenção do Gabinete de Planeamento e 
Políticas, espera-se que os produtores reconvertam gradualmente as culturas actuais 
prioritárias e direccionando a actividade pecuária também para os produtos prioritários. Esta 
reconversão poderá então ser tomada como um impacte: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

  

Acção: Produção Animal 

A implementação do Circuito Hidráulico do Pedrógão permitirá assegurar a disponibilidade 
de água nas explorações agrícolas beneficiadas por este perímetro de rega. Apesar da 
disponibilidade de água para rega não ter efeitos directos na produção animal, esta traduzir-
se-á num impacte positivo na capacidade produtiva e rendimento nutricional das pastagens 
existentes. A possibilidade de regar as pastagens tornará viável um aumento do 
encabeçamento do gado bovino aumentando a produtividade por animal com o consequente 
aumento da rentabilidade da actividade pecuária.  

No que respeita ao gado ovino, os efeitos far-se-ão sentir tanto ao nível da produção de 
carne como ao nível da produção de leite para queijo. De facto, o rendimento leiteiro 
individual por animal será tanto mais elevado quanto melhores forem as pastagens em 
termos nutritivos e a alimentação complementar. Assim sendo, uma vez que a rega permitirá 
obter pastagens valorizadas, o efectivo ovino terá maior capacidade de produção leiteira e 
de carne por animal aquando da comercialização de borregos, e de produção de queijo. 

Concluindo, no campo da produção pecuária, tendo em consideração o respeito pelo 
encabeçamento definido no contexto da condicionalidade imposta pela PAC, são esperados 
impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 



Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 
Relatório. Volume 1 – Peças Escritas 

Tomo 3 – Avaliação de Impactes 

185 

 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Acção: Produções Agrícolas 

É ao nível das produções agrícolas que mais se farão sentir os impactes positivos do ponto 
de vista dos agrossistemas. De facto, a disponibilização de água de rega deverá conduzir a 
um aumento da produtividade das culturas já instaladas e à possibilidade de instalação de 
novas culturas, com maior rentabilidade, e para as quais a água é um factor limitante, 
permitindo a redução dos riscos associados aos períodos de seca. Além disso, e como foi já 
referido, haverá ainda um aumento do consumo de recursos, factores de produção como 
sejam os produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, a água e energia, de mão-de-obra e 
capital. 

A quantidade de água consumida dependerá de factores relacionados com o clima, o tipo de 
cultura, as características do solo, qualidade da água, práticas culturais e métodos de 
irrigação. No entanto considera-se, à partida, que o sistema de tarifação da água para rega 
existente constitui uma forma de promover a sua utilização racional e sustentável. No 
quadro seguinte são apresentadas a necessidades anuais de água de rega para culturas 
que poderão vir a ser incluídas nos sistemas culturais futuros, assim como as produtividades 
obtidas através de regimes de sequeiro e de regadio. 

Quadro 2.12 - Produtividades médias, em regime de regadio e de sequeiro, em função do 
método de rega, e respectivos consumos de água. 

Culturas 

Regadio Sequeiro 

Consumo de água
(m3/ha) 

Método 
de rega 

Produtividade
(ton/ha) 

Produtividade 
(ton/ha) 

Culturas Anuais 

Trigo mole 2000 
canhão 3,7 

2,5 
pivot 4,7 

Trigo duro 2000 
canhão 3,5 

2,6 
pivot 3,7 

Cevada 2000 canhão 3,6 2,5 
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Culturas 

Regadio Sequeiro 

Consumo de água
(m3/ha) 

Método 
de rega 

Produtividade
(ton/ha) 

Produtividade 
(ton/ha) 

Girassol 
4000 canhão 2,5 

0,8 
3000 pivot 3 

Milho Grão 

5000 pivot 10 

- 5000 gota-a-gota 11 

4200 canhão  

Milho forragem 
3800 pivot 8 

- 
5000 sulcos 7 

Sorgo forragem 3000 canhão 10 - 

Tomate 6000 gota-a-gota 80 - 

Melão 
7800 canhão 16 

- 
4500 gota-a-gota 30 

Meloa 7000 canhão 15 - 

Brócolos 
4500 pivot 7 

- 
750 gota-a-gota 11,5 

Grão-de-bico 2000 canhão 1 0,6 

Culturas Permanentes 

Olival 2500 

gota-a-gota

4 1 

Vinha 2500 9 7 

Nogueira 4000 1,8 - 

Amendoeira 2500 2,4 - 

Laranjeira 2500 17,6 - 

Acção: Culturas Temporárias 

A implementação deste empreendimento, ao disponibilizar água de rega às explorações 
agrícolas permitirá aumentar a produtividade dos cerais para grão e do girassol cultivados 
na área a beneficiar com a possibilidade de aumentar a área ocupada por estas culturas. 

A disponibilidade de água permitirá ainda o cultivo de novas culturas cuja produção seria 
impossível num cenário de ausência de rega como sejam as culturas do milho, as horto-
industriais, nomeadamente o tomate, o pimento, o melão e os brócolos, as hortícolas para 
consumo em fresco (tomate, alface, pepinos e couves) e ainda as ervas aromáticas. 
Qualquer destes produtos apresenta margens Brutas de Produção bastante mais elevadas 
que as obtidas pelos cereais e têm ainda uma maior capacidade de penetração nos 
mercados de consumo intermédio e final quer nacional quer internacional. Note-se ainda 
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que a valorização e a competitividade destes produtos a médio e longo prazo serão 
decisivas para a rentabilidade e sustentabilidade das explorações agrícolas. 

Os impactes desta infra-estrutura na ocupação cultural dos agrossistemas aqui existentes 
dependerão em larga escala da capacidade dos agricultores para a apreensão de 
conhecimentos técnicos na área do regadio, produção, colheita, logística, negociação e 
marketing destas novas culturas. Será também importante incentivar mais agricultores e 
organizações desta região a considerar uma atitude voltada para o exterior nomeadamente 
no que respeita a intercâmbio técnico e trocas comerciais, principalmente com Espanha e 
outros países da Europa os quais deverão ser encarados como potenciais mercados de 
destino dos produtos aqui produzidos. 

Acção: Culturas Permanentes 

No que respeita a culturas permanentes, a maior disponibilização de água através do 
perímetro de rega em estudo permitirá aumentar a área de vinha e olival regados e, 
simultaneamente poderá consistir um incentivo para o desenvolvimento de novas culturas 
com potencial de mercado e adaptadas às condições edafo-climáticas da região como, por 
exemplo, os frutos secos. 

Os impactes positivos na cultura do olival prendem-se com a possibilidade de instalar o 
regadio em olivais de sequeiro já existentes e aumentar a área de olivais de regadio através 
da plantação de novas árvores. Ressalte-se, neste ponto, a importância que a cultura do 
olival detém na zona em estudo não só pelas condições agronómicas aqui presentes como 
também pela indústria a jusante que tem sido desenvolvida no Baixo-Alentejo. 

No que respeita à cultura da vinha, os impactes positivos que possam advir da 
implementação deste perímetro de rega dizem respeito à possibilidade de aumentar a área 
de vinha regada de modo a fazer face às épocas de precipitação nula. 

Como nota final, poder-se-á concluir que, no que respeita às produções vegetais, serão de 
esperar impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Isto, considerando que a intensificação do regadio não porá em causa uma agricultura 
respeitadora das boas práticas agrícolas e ambientais nomeadamente pela utilização 
eficiente da água de rega, o respeito pelos limites máximos de aplicação de fertilizantes e  a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos autorizados. 

A magnitude dos impactes positivos poderá ser influenciada negativamente pelo facto de no 
Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural consubstanciada no PRODER, 
não contemplar actualmente medidas de apoio financeiro à Protecção Integrada. No 
entanto, os impactes poderão também ser influenciados pela obrigatoriedade do respeito 
pelas normas da Condicionalidade nas explorações beneficiárias da maioria das Ajudas 
apoiadas pelo FEAGA. 

Acção: Competitividade das explorações 

Para esta análise, o estudo da ARO.GES baseou-se no cálculo do tipo de indicadores de 
competitividade e afins. Estes indicadores foram estabelecidos para cada um dos diferentes 
tipos de explorações agrícolas para as situações futuras com e sem projecto. Para o efeito, 
consideraram-se os diferentes cenários futuros de ocupação cultural e utilizaram-se 
orçamentos de actividades de produção agrícola correspondentes obtendo-se assim, para 
cada Sistema de Produção Agrícola (SPA), os indicadores de competitividade 
representativos para a situação futura sem introdução de regadio e para cada um dos 
cenários considerados para a situação futura com EMFA. A avaliação do impacte sobre a 
competitividade futura das explorações baseou-se nas variações observadas entre os 
valores estimados para os diferentes tipos de situações agrícolas com EMFA face aos 
resultados obtidos para a situação agrícola futura sem EMFA. 

Assim, no que se refere às explorações agrícolas baseadas em SPA de culturas arvenses 
conclui-se, para o cenário de reconversão mais provável, que qualquer que seja a classe de 
área considerada, os ganhos de competitividade serão muito superiores à média e tanto 
maiores quanto maior for a dimensão física da exploração. Além disso, os acréscimos 
previstos irão ser, quase exclusivamente, resultado dos ganhos de produtividade económica 
da terra que e prevêem poder vir a resultar das opções produtivas e tecnológicas adoptadas 
no contexto do processo de reconversão de sequeiro para regadio. 

No que se refere à evolução futura prevista para a competitividade das explorações 
agrícolas baseadas em SPA de culturas permanentes, verifica-se que os ganhos de 
competitividade são superiores à média regional, apenas para as explorações com área 
superior a 20 hectares aumentando as variações observadas com a dimensão física das 
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explorações. Os acréscimos de competitividade são principalmente explicados pelos ganhos 
previstos para a produtividade económica da terra. 

Relativamente às explorações agrícolas baseadas em SPA mistos, os ganhos de 
competitividade estimados serão sempre significativamente superiores à média regional, 
com excepção das explorações com área inferior a 10 hectares. Estes ganhos serão 
explicados, quase exclusivamente, pelos ganhos de produtividade económica da terra 
previstos os quais, só não são mais elevados que a respectiva média regional nas 
explorações de menor dimensão para as quais se prevêem também as maiores quebras na 
produtividade global dos factores. 

Finalmente, os ganhos de competitividade esperados no âmbito dos diferentes tipos de 
explorações agrícolas baseadas nos SPA agro-silvo-pastoril e silvo-pastoril, serão 
claramente inferiores à média regional, destacando-se os resultados previstos para o 
segundo tipo de explorações. Também neste caso, os acréscimos de produtividade são, 
quase exclusivamente, consequência das melhorias esperadas na produtividade económica 
da terra, as quais se prevêem poder vir a ser, em média, muito reduzida nos SPA silvo-
pastoris. 

A análise do impacte do EMFA sobre os rendimentos das explorações será efectuada tendo 
em conta as conclusões do Estudo de Avaliação de impactes socioeconómicos da 
Componente Hidroagrícola do Alqueva, elaborado pela AGRO.GES e que apresenta os 
resultados obtidos pelas explorações num cenário de reconversão considerado mais 
provável, aos quais corresponderão variações de competitividade (maiores ou menores) 
consoante ocorram cenários mais optimistas ou mais pessimistas.  

Explorações Agrícolas baseadas em Sistemas de Produção de Culturas Arvenses: 

–  Qualquer que seja a classe de área considerada, os ganhos de competitividade 
previstos são muito superiores à média regional e tanto maiores quanto maior for a 
dimensão física da exploração; 

–  Os acréscimos previstos serão quase exclusivamente consequência dos ganhos de 
produtividade económica da terra, que se estimam poder vir a resultar das opções 
produtivas e tecnológicas adoptadas no contexto do processo de reconversão de 
sequeiro para regadio; 

Explorações Agrícolas baseadas em Sistemas de Produção de Culturas Permanentes: 

–  Os ganhos de competitividade são superiores à média regional, apenas para as 
explorações com área superior a 20 hectares, aumentando as variações observadas 
com a dimensão física da exploração; 

–  Os acréscimos de competitividade obtidos são, maioritariamente, explicados pelos 
ganhos previstos para a produtividade económica da terra. 
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Explorações Agrícolas baseadas em Sistemas de Produção Mistos: 

–  Os ganhos de competitividade serão sempre significativamente superiores à média 
regional, com excepção das explorações com áreas inferiores a 10 hectares; 

–  Os ganhos de produtividade económica são explicados, quase exclusivamente, 
pelos ganhos de produtividade económica da terra previstos, os quais só serão mais 
elevados que a respectiva média regional, nas explorações de menor dimensão, 
para as quais se prevêem, também as maiores quebras na produtividade global dos 
factores. 

Explorações Agrícolas baseadas em Sistemas de Produção agro-silvo-pastoril e silvo-
pastoril: 

–  Os ganhos de competitividade esperados serão claramente inferiores à média 
regional, com particular relevo para os resultados previstos para o segundo grupo 
de explorações agrícolas; 

–  Os acréscimos de competitividade são, quase exclusivamente, consequência das 
melhorias esperadas na produtividade económica da terra, as quais se prevêem 
poder vir a ser, em média, muito reduzidas nos SPA silvo-pastoris. 

Acção: Transformação Agro-industrial 

No que concerne aos impactes nos processos de transformação agro-industriais a 
montante, há a considerar principalmente os efeitos nos lagares e adegas. 

No que concerne aos lagares, a intensificação do regadio na cultura do olival com o 
consequente aumento de produção de matéria-prima para a produção de azeite, esta 
indústria transformadora poderá tornar-se mais rentável na medida em que se observará 
uma redução dos custos por unidade laborada. Além disso, o facto de a introdução do 
regadio diminuir o efeito safra e contra safra permitirá também estabilizar a laboração no 
lagar. Também a obtenção de matéria-prima de melhor qualidade e em melhores condições 
sanitárias tornará possível a obtenção de um azeite de qualidade superior com maior 
valorização e procura no mercado. 

No que toca à actividade das Adegas, estas poderão passar a dispor de uva em maior 
quantidade permitindo também aqui uma diminuição dos custos por unidade laborada com o 
consequente aumento da margem bruta de produção. 

Como conclusão poder-se-á afirmar que, no que concerne à transformação agro-industrial, 
os impactes esperados serão positivos, de magnitude média, indirectos e pouco 
significativos dado se tratarem de impactes de âmbito local. 
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Mercados de Produtos Agrícolas e Agro-alimentares 

No que se refere aos mercados, os impactes positivos relacionam-se com a comercialização 
e distribuição dos produtos agrícolas e agro-alimentares obtidos na região em análise.  

No que respeita às produções animais, nomeadamente, da pecuária extensiva, o 
desenvolvimento deste perímetro de rega poderá levar a um reforço da capacidade 
produtiva das explorações. Deste modo, os valores indicativos para a comercialização serão 
valorizados aumentando a capacidade negocial dos produtores e o acesso aos mercados 
locais. 

No que se refere às culturas temporárias, interessa salientar a importância que as novas 
culturas que venham a ser introduzidas na área em análise, nomeadamente as hortícolas, 
horto-industriais e as plantas aromáticas, poderão vir a ter nos mercados a jusante do 
processo produtivo. De facto, estes são produtos com MBP consideráveis, com uma procura 
crescente que poderão vir a ser um impulso para a rentabilização de algumas explorações 
agrícolas e um factor de promoção da região. Estes impactes positivos apenas serão 
possíveis se houver capacidade de produzir a preços competitivos e se a comercialização 
dos produtos for associada a uma imagem de qualidade e genuidade. Para tal, será crucial a 
adopção de medidas de promoção e divulgação destes mesmos produtos. 

No que concerne às produções vegetais, há que salientar os impactes positivos no mercado 
de comercialização de azeite. Com efeito, a intensificação do regadio na cultura do olival, 
permitirá, como foi já referido, a obtenção de azeitona e azeite em maior quantidade e com 
maior qualidade. O impacte será tanto maior quanto maior quantidade de azeite obtido 
comercializado com uma imagem de qualidade, genuidade e tradição já que estes são 
requisitos bastante valorizados em termos de mercado. 

Em resumo, os impactes positivos que se esperam nos mercados dos produtos agrícolas e 
agro-alimentares serão indirectos, de magnitude média e pouco significativos. 

Mão-de-obra 

A implementação do perímetro de rega em projecto deverá conduzir a um aumento das 
necessidades de mão-de-obra na produção agro-pecuária em sistemas de regadio na 
região. Tal facto poderá conduzir a um reforço do rendimento das famílias locais 
aumentando ainda a possibilidade de fixação das populações o que a médio e longo prazo 
terá um papel importante na travagem do êxodo e desertificação da região. Por este motivo, 
este impacte é considerado positivo, directo, de magnitude média e significativos. 

Tecnologia de rega 

A intensificação e implementação de novas áreas de regadio na zona em estudo deverão 
ser feitas por sistema de aspersão nas culturas temporárias e por sistema gota-a-gota nas 
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culturas permanentes. Estes sistemas de rega permitem uma distribuição eficiente da água 
de rega, adaptando-se a um grande leque de culturas e solos. 

O sistema de rega por aspersão apresenta como principal inconveniente a criação de 
condições favoráveis ao desenvolvimento de determinado tipo de doenças. 

A rega gota-a-gota reduz a quantidade de água a aplicar na parcela, uma vez que ajusta a 
quantidade de água a disponibilizar à quantidade exigida pela planta. Além disso, permite 
tratamentos fitossanitários e de fertilização conjuntamente com a rega. Os aspectos 
negativos associados a este sistema de rega dizem respeito à possibilidade de acumulação 
de sais junto da planta e a limitação do desenvolvimento radicular devido à concentração da 
distribuição de água junto à planta. 

Os impactes negativos associados a estas tecnologias de rega poderão ser reduzidos se 
forem tomadas as medidas apontadas no de solos 

2.12.4 Fase de Desactivação 

Embora não seja possível prever em que moldes se processará a desactivação do projecto 
poder-se-á considerar dois cenários: o seu abandono ou a sua remoção. No caso da 
remoção das infra-estruturas instaladas, verificar-se-ão impactes semelhantes aos da fase 
de construção, com afectação das culturas instaladas e a perda do rendimento potencial 
associado às mesmas. Estes impactes poderão, no entanto, ser mais significativos que os 
observados durante a fase de construção. 

No que respeita aos agrossistemas, se as culturas de regadio reverterem para culturas de 
sequeiro ou incultos, serão retomados os sistemas produtivos existentes na situação de 
referência. Tal reconversão significará uma redução da mão-de-obra empregue, redução da 
produção, do valor económico e da competitividade e abandono de terras, o que se traduzirá 
num impacte negativo e significativo a nível socioeconómico. 

No que respeita à rede viária, esta não se espera que esta venha a ser removida pelo que 
os impactes associados a esta infra-estrutura serão praticamente nulos. 

2.12.5 Conclusão 

Os agrossistemas resultantes da implementação do Perímetro de Rega do Pedrógão bem 
como a evolução do mercado regional dependem fortemente da evolução das Políticas 
Agrícolas e de Desenvolvimento Rural. Com efeito, última reforma da PAC levou à 
instituição de um Regime de Pagamento Único (Regulamento (CE) n.º 1782/20003) 
desligado da produção, baseado em históricos de produção da exploração em determinados 
sectores. Este regime de apoio, contrário à intensificação da produção potencia o abandono 
de terras menos produtivas. No sentido de minimizar os impactes ambientais negativos 
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ligados ao abandono das terras agrícolas a comissão estabeleceu regras específicas para 
as terras retiradas da produção (Regulamento CE n.º). Refira-se ainda que nesta reforma da 
PAC a Comissão estabelece o conceito da Condicionalidade que se traduz na obrigação do 
respeito dos produtores de normas de Boas Condições Agrícola e Ambientais para que 
obtenham o direito a receber as ajudas a que se candidatam. Estas normas da 
condicionalidade são estabelecidas a nível nacional sendo anualmente publicados os 
requisitos Legais de Gestão a que os produtores estão obrigados. 

A Reforma da PAC aliada ao alargamento da EU aos países de Leste põe em causa a 
continuidade dos sistemas agro-pecuários actualmente praticados na zona em estudo e, em 
todo o Alentejo. Por este motivo, torna-se importante promover a competitividade dos 
sistemas de produção, transformação e comercialização dos produtos agrícolas e agro-
alimentares capazes de apresentar custos unitários inferiores aos preços formados em 
mercados cada vez mais concorrenciais. Esta estratégia poderá passar pela dinamização 
das culturas de regadio e pelo aumento da produção pecuária. 

Em termos de impactes sobre os agrossistemas e, pelo que foi exposto, ao longo do 
presente capítulo, pode concluir-se que estes se farão sentir principalmente na produção 
agro-pecuária. 

Na fase de construção esperam-se impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Esta classificação é devida à perturbação do espaço rural e das culturas instaladas na área 
do perímetro de rega e contígua, durante o período de obras.  

Da afectação de uma pequena percentagem de área total a beneficiar a uma ocupação 
pelas infra-estruturas a instalar esperam-se ainda impactes: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Para a fase de exploração, e dadas as imposições da PAC no sentido da conservação do 
ambiente, esperam-se impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Esta classificação ocorre em virtude da passagem de algumas culturas de sequeiro para 
regadio e à introdução de novas culturas e actividades que poderão conduzir a um aumento 
no consumo de recursos primários, ao acréscimo da produtividade e dos rendimentos 
agrícolas.  

 

No que concerne à actividade pecuária, considerando que não se atingirá uma situação de 
encabeçamento extremo, esperam-se impactes positivos, de média magnitude e pouco 
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significativos, de âmbito local. Para a produção agro-industrial, são esperados impactes 
positivos, indirectos e pouco significativos. Relativamente aos mercados dos produtos 
agrícolas e agro-alimentares, esperam-se impactes positivos, indirectos, de média 
magnitude e significativos no âmbito local. São ainda de perspectivar impactes positivos 
significativos a nível local, através do incremento da qualidade de vida das populações 
rurais, no abrandamento do êxodo e desertificação e na redução do risco de abandono das 
terras. 

2.13 SÓCIO-ECONOMIA 

Na caracterização socioeconómica da situação de referência apresentaram-se os principais 
indicadores descritivos das principais características socioeconómicas das freguesias 
abrangidas pelo projecto procedendo ainda ao seu enquadramento nos concelhos a que 
pertencem e a uma comparação com o panorama mais abrangente do Baixo Alentejo e/ou 
do Alentejo e Portugal. Os reflexos que esses indicadores poderão vir a sofrer em termos de 
impactes da implementação do projecto servirão de fundamento às conclusões 
apresentadas quanto às consequências socioeconómicas da construção das infra-estruturas 
que constituem o Circuito Hidráulico e Estação Elevatória do Pedrógão. 

Assim, tendo em conta os objectivos pretendidos com o projecto, nomeadamente o reforço 
da reconversão do regime cultural dos respectivos terrenos agrícolas abrangidos com a 
intensificação do regadio, é previsível que estes produzam impactes na estrutura 
socioeconómica das freguesias envolvidas no projecto, designadamente ao nível de: 

–  Receptividade da população para a realização do projecto; 

–  Incómodos para a população durante a fase de construção; 

–  Alterações nos usos do solo; 

–  Efeitos do projecto sobre a valia da propriedade rústica; 

–  Impactes na estrutura socioeconómica e cultural, com destaque para a estrutura do 
emprego e rendimento das famílias e ocorrência de fluxos migratórios de mão-de-
obra; 

–  Existência de riscos para o bem-estar das populações afectadas, tanto ao nível de 
segurança como de saúde pública, nas fases de construção e de exploração; 

–  Efeitos sobre a economia local e regional. 

Cada um dos impactes esperados deverá resultar de um conjunto de acções indutoras, 
associado a uma fase de ocorrência (construção ou exploração), abrangendo uma área de 
ocorrência (perímetro, freguesias, concelhos, região, país) e cujas características poderão 
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possibilitar a avaliação dos impactes para posterior definição de medidas de minimização ou 
mitigação. 

A análise dos impactes da implementação das infra-estruturas de rega nas fases de 
construção e exploração será principalmente baseada na previsão dos efeitos ao nível do 
emprego e da animação local, cujos impactes socioeconómicos serão analisados à luz da 
filosofia do EMFA. Nesta mesma análise serão ainda abordadas as interacções que 
decorrem dos diferentes impactes e também a ocorrência de impactes cumulativos. Note-se 
contudo que os principais efeitos se farão sentir essencialmente durante a fase de 
exploração face ao seu carácter permanente em oposição à natureza temporária dos efeitos 
produzidos durante a construção. 

2.13.1 Fase de Construção 

A identificação dos impactes socioeconómicos na fase de construção basear-se-á 
principalmente nas variáveis demográficas e estrutura socioeconómica e nos indicadores 
mais significativos e apropriados a esta fase do projecto onde pesam essencialmente os 
trabalhos de construção civil. 

No que respeita aos aspectos demográficos, será de prever um afluxo temporário de 
indivíduos para as freguesias envolvidas no projecto no sentido de fazer face às 
necessidades de mão-de-obra para a construção civil e de pessoal técnico e administrativo. 
Esta movimentação de pessoas é considerada como um impacte positivo, com reflexos 
principalmente do ponto de vista económico, de média magnitude, uma vez que a obra não 
envolverá um elevado número de trabalhadores, mas de carácter temporário visto resumir-
se ao período de duração das obras e de âmbito local ou sub-regional, avaliando-se 
globalmente como um impacte pouco significativo a significativo. 

Este fluxo positivo de indivíduos para a região poderá no entanto exercer outras influências 
indirectas que poderão ser positivas para a região. Assim, o desenvolvimento de serviços 
associados como sejam a restauração, o alojamento e o fornecimento de materiais e 
equipamentos poderão ser impulsionados por estes movimentos de pessoas tendo 
inclusivamente capacidade para se tornarem permanentes. Refira-se porém que a 
possibilidade destes movimentos trazerem benefícios à economia local dependerá em 
grande parte da iniciativa dos agentes locais, nomeadamente, da sua capacidade para a 
satisfação das necessidades destas pessoas ao nível de alojamento e restauração. 

No que se refere à estrutura da economia local, para além das consequências indirectas 
provocadas pelo fluxo positivo de pessoas durante a fase de obra, são de prever também 
impactes positivos ao nível do emprego. A magnitude deste impacte será maior ou menor 
consoante o volume de contratação de mão-de-obra local. Quanto a este aspecto, interessa 
salientar que a tendência actual aponta para uma independência da mão-de-obra contratada 
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na construção civil relativamente à zona em que esta decorre em virtude de os empreiteiros 
deslocarem geralmente os empregados a partir do exterior da região. Assim sendo, a 
criação de postos de trabalho neste sector de actividade na região não deverá ser 
representativa. Ainda assim, será de prever, durante a fase de construção, um aumento do 
emprego na região resultante da criação de postos de trabalho ligados à construção civil e 
de apoio às obras, ainda que estes assumam um carácter temporário já que, uma vez 
terminada a construção das infra-estruturas, o tipo de serviços necessários ao seu 
funcionamento e manutenção será de natureza bastante diferente. 

Resumindo, o impacte da fase de construção do Circuito Hidráulico em questão será 
avaliado como positivo, provável, de carácter temporário de dimensão espacial local ou 
regional, de média magnitude, considerando o contexto regional onde a obra está inserida e 
pouco significativo face aos resultados esperados. 

Relativamente às condições de vida das populações, a construção destas infra-estruturas 
trará incómodos resultantes da circulação de veículos pesados e consequente aumento de 
ruídos e poeiras, e degradação do pavimento das vias de comunicação. Esta fase trará 
também a presença de elementos estranhos à paisagem, a remoção de coberto vegetal, 
decapagem, movimentação de terras, etc. Estes incómodos que se reflectirão na qualidade 
de vida das populações mais directamente afectadas são avaliados como um impacte 
negativo, mas pouco significativo, dado ser temporário, reversível e de âmbito local. 

Particularmente, em termos de acessibilidades, este movimento significativo de pesados de 
transporte de terras e materiais, em especial na fase inicial de movimentação de terras, 
implicará impactes negativos temporários sobre a rede viária local. Estes impactes advêm 
essencialmente da degradação do piso e diminuição da segurança rodoviária incidindo 
particularmente sobre os residentes da área envolvente. No entanto, este impacte é 
considerado pouco significativo na sua globalidade uma vez que não são de prever, à 
partida, situações particularmente gravosas. 

No que concerne às explorações agrícolas, a construção das infra-estruturas vai certamente 
obrigar a que determinadas áreas ou mesmo benfeitorias sejam desafectadas da actividade 
agropecuária pelo que os proprietários serão alvo de expropriações e/ou indemnizações. 
Este impacte negativo é porém considerado como pouco significativo já que as áreas em 
questão serão de reduzida dimensão uma vez que a maioria das infra-estruturas a construir 
são estruturas lineares de pequena dimensão ou são já áreas não agrícolas como seja a 
rede viária e as extensões de condutas que se desenvolverão ao longo dos caminhos. O 
impacte nas explorações agrícolas da construção das infra-estruturas poderá ainda ser 
classificado como directo, certo, local, permanente (mantém-se durante o período de 
exploração) dependendo a sua reversibilidade da finalidade da expropriação, ou seja da 
futura utilização da área afectada, nomeadamente do tipo de estrutura instalada. 
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Note-se que durante a fase de construção das infra-estruturas projectadas para este 
perímetro de rega, ao nível da actividade agrícola, para além do excesso de movimentação 
nos acessos, também a abertura de valas para a colocação de condutas poderá vir a 
interferir com algumas tarefas agrícolas, principalmente quando estas operações ocorrerem 
em parcelas em laboração. Trata-se de um impacte negativo mas de reduzida magnitude já 
que, como foi referido, a maioria das incidências do projecto estão previstas para caminhos 
ou extremas das parcelas não afectando grandemente a actividade agrícola das mesmas, 
temporário, uma vez que se concerne ao período de obras e de incidência local, sendo, de 
modo global considerado como pouco significativo. 

A implantação da infra-estrutura poderá levar à inviabilidade técnica ou económica de 
parcelas ou sub-parcelas de terra pelo que haverá lugar à indemnização dos proprietários 
nestas condições. Estão também previstas indemnizações nos casos de implantação de 
estaleiros com a consequente a movimentação das máquinas, derrames de óleos que 
possam acidentalmente a vir ocorrer, aumento de poeiras, desmatação, remoção e 
destruição de coberto vegetal, decapagem e escavação, movimentação de terras com 
possibilidade de ocorrência de acidentes nas culturas ou benfeitorias existentes no terreno. 
Nestes casos registam-se impactes negativos que no entanto, e face às indemnizações a 
conceder, se considera pouco significativo, com incidência directa, temporário, com 
ocorrência provável ou certa, irreversível e de dimensão local. 

2.13.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes identificados serão maioritariamente positivos, 
significativos ou muito significativos e de carácter permanente. 

A implementação das infra-estruturas de rega projectadas para o circuito hidráulico e 
estação elevatória do Pedrógão levará necessariamente a uma mais-valia das propriedades 
rústicas, uma vez que haverá um incremento no valor produtivo da terra e consequente 
aumento do seu valor comercial. 

Este comportamento advém do aumento da procura de terra abrangida por um perímetro de 
rega, facto reconhecido pela população e pessoal técnico da área agrícola e imobiliária, o 
que pela lei da oferta e da procura, aumenta o preço a pagar por unidade de área. De facto, 
o valor da terra com a possibilidade de regadio pode atingir um valor de duas a dez vezes 
superior ao da mesma terra sem essa possibilidade. Também a construção das infra-
estruturas projectadas, incluindo estações elevatórias, rede de rega primária e secundária e 
rede de drenagem, imprescindíveis para a implementação de sistemas culturais de regadio, 
constitui um factor determinante do aumento do valor das terras. Para além destes dois 
factores há ainda a considerar como impulsionadores do valor comercial da terra a 
construção e beneficiação da rede viária de acessos e a implementação do regadio, 
propriamente dito, responsabilidade do proprietário.  
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O impacte previsto no aumento da valorização comercial do factor terra é avaliado como 
positivo, uma vez que o proprietário será afectado positivamente na sequência da mais valia 
conseguida com a inserção da parcela no perímetro de rega com a consequente 
disponibilidade de água e ainda pela mais valia conferida pela implementação do sistema de 
rega próprio da exploração. Este impacte pode ainda ser classificado como directo, 
permanente, irreversível, de elevada probabilidade de ocorrência, de âmbito local, uma vez 
que a área afectada se restringe aos blocos de rega projectados, mas significativo nos seus 
efeitos. 

Com a exploração das infra-estruturas projectadas através da disponibilização de água de 
rega, será possível proceder a uma alteração do uso dos solos através da reconversão de 
sistemas de sequeiro em sistemas de regadio com a possibilidade acrescida de recorrer a 
novas culturas, até à data inexistentes ou incipientes nalgumas explorações a beneficiar. 
Deste modo, esses agricultores poderão proceder a novas opções culturais o que, na 
prática, se traduz na adopção de modos operativos até ao momento desconhecidos e para 
os quais terão poucos ou nenhuns conhecimentos. Perante este facto, será indispensável 
que os responsáveis pelas técnicas agrícolas das explorações recorram a formação no 
sentido de apreenderem os necessários conhecimentos para a prossecução de uma 
agricultura baseada no regadio de forma eficiente e competitiva. Será ainda importante que 
exista uma boa oferta de tecnologia e técnicos de apoio no domínio do regadio por forma a 
responder correcta e eficientemente à intensificação do regadio e à introdução de novas 
culturas e novas técnicas culturais. O incremento destas actividades constituirá, um factor 
relevante para o sucesso e extensão da reconversão de sistemas de sequeiro em sistemas 
de regadio. 

De acordo com o referido, a alteração do uso dos solos traduz-se num impacte positivo, de 
dimensão local, significativo ou muito significativo, dependendo do nível de adesão dos 
agricultores aos sistemas de regadio, directo, permanente e de ocorrência provável. Se 
forem adoptadas medidas de potenciação, incluindo a divulgação das tecnologias de rega e 
a formação específica dos agricultores abrangidos pelo perímetro de rega, o impacte 
socioeconómico da implementação desta infra-estrutura será positivo. 

No que concerne aos aspectos demográficos, serão sentidos efeitos ao nível do emprego e 
da capacidade de fixação da população nas freguesias em questão. Com efeito, serão de 
esperar impactes directos nas explorações do perímetro em virtude da criação de emprego 
directo através da contratação de assalariados principalmente em regime temporário. Será 
também previsível a ocorrência de impactes indirectos decorrentes do aumento na procura 
de bens e serviços por parte das explorações agrícolas do perímetro e da transformação 
local de novos produtos agrícolas. Espera-se ainda um impacte induzido resultante da 
procura das famílias com actividade agrícola no perímetro e em outras actividades não 
agrícolas. Esta procura poderá ter influência positiva sobre actividades como sejam a 
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construção civil, através da construção, remodelação e beneficiação de habitações; a 
prestação de serviços às explorações agrícolas, como seja a manutenção de máquinas e 
equipamentos, trabalhos de beneficiação, arranjo de caminhos, aquisição de factores de 
produção e a compra de equipamentos de rega e maquinaria agrícola. Por outro lado, a 
fixação de um número acrescido de famílias e a melhoria dos seus níveis de rendimento 
implicam uma maior procura de bens e serviços com efeitos positivos no comércio local. 

Assim sendo, são de esperar impactes positivos através da criação de postos de trabalho e 
da melhoria das condições de vida da população dos agregados populacionais mais 
directamente influenciados pelo perímetro de rega. Quanto a este aspecto, refira-se ainda 
que as consequências ao nível do emprego poderão ser locais, regionais, nacionais ou 
mesmo internacionais atendendo ao facto da presença de técnicos de rega espanhóis que 
se encontrem actualmente na região alentejana, cuja presença tem tendência a intensificar-
se com a implementação do EMFA. 

Concluindo, espera-se que o impacte ao nível do emprego seja: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.13.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação, considerando o cenário de remoção das infra-estruturas 
construídas, esperam-se impactes negativos semelhantes aos descritos para a fase de 
construção, possivelmente de magnitude semelhante. Num eventual cenário de abandono 
das infra-estruturas no terreno (estação elevatória e redes primária e secundária), não se 
registariam igualmente impactes socioeconómicos relevantes. 

Por outro lado, admitindo a reversão dos sistemas agrícolas de regadio para sistemas 
agrícolas de sequeiro, é de prever o desaparecimento do efeito positivo do perímetro de 
rega sobre a estrutura económica local, pelo que os impactes seriam negativos e 
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significativos a muito significativos, dependendo da presença ou não de outros projectos de 
desenvolvimento regional existentes para a região. 

2.13.4 Síntese 

Após a avaliação dos impactes da implementação do Circuito Hidráulico do Pedrógão na 
socioeconomia do região envolvente poder-se-á concluir que se espera a ocorrência de 
alguns impactes negativos pouco significativos durante a fase de construção que se 
prendem com os incómodos causados às populações decorrentes das actividades de 
construção, expropriações e indemnizações. Porém, durante esta fase, poderão também 
ocorrer impactes positivos derivados do aumento temporário da população e da 
beneficiação da estrutura de emprego na área em estudo avaliados no entanto como pouco 
significativos. 

Importa aqui salientar o facto de que será na fase de exploração da infra-estrutura 
projectada que se prevê a ocorrência de significativos impactes positivos, nomeadamente ao 
nível da estrutura de emprego, do rendimento das famílias e da economia local e regional 
com o desenvolvimento de actividades a montante e a jusante da actividade agrícola e de 
serviços associados como sejam a restauração e o alojamento, o fornecimento de materiais 
e equipamentos ligados à construção civil os quais terão inclusivamente potencial par 
assumir um carácter permanente. 

Concluindo, a avaliação global da implementação deste circuito hidráulico deverá induzir no 
nível socioeconómico da região um, impacte claramente positivo, significativo desde que 
sejam implementadas boas práticas e medidas que assegurem o reforço de factores de 
produção com base no projecto, assim como os meios para o adequado escoamento e 
comercialização dos produtos. 

 

2.14 QUALIDADE DO AMBIENTE 

Neste capítulo avaliar-se-ão os impactes da implementação do projecto sobre a qualidade 
do ar, o ambiente sonoro e a produção e gestão de resíduos e efluentes. 

Aqui são apenas referidas as acções – de entre as identificadas no Capítulo 2.1 do 
presente Tomo – passíveis de sofrer impactes no âmbito do descritor agora em equação. 
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2.14.1 Qualidade do Ar  

2.14.2 Fase de Construção 

Durante esta fase poderão ocorrer alterações na qualidade do ar local decorrentes do 
aumento da concentração de partículas e da formação de poeiras, fundamentalmente 
devidas a: 

– Operações e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de 
acesso; 

– Operações de escavação e movimentação geral de terras. 

 

A libertação de gases de combustão como o NO2, SO2, CO, hidrocarbonetos e fumos 
negros, resultantes da operação e circulação de veículos e máquinas afectas à obra 
(camiões, escavadoras, giratórias, cilindros, etc.), provoca impactes negativos sobre a 
qualidade do ar local, cuja quantificação e significância dependem de vários factores como o 
tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação envolvente e a própria velocidade e fluxo dos 
veículos. 

Por outro lado, a libertação de poeiras está associada essencialmente à circulação dos 
veículos e máquinas pelas vias de acesso à obra, especialmente em caminhos não 
pavimentados, ao transporte e manuseamento de materiais finos e pulverulentos, bem como 
aos trabalhos de escavação e movimentação de terras necessárias à implantação do 
circuito hidráulico e estações elevatórias, à beneficiação da rede viária e à exploração de 
áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes. Os impactes associados a este 
fenómeno são negativos e localizados, e consistem na redução da visibilidade atmosférica, 
incomodidade das populações, perturbação das comunidades animais existentes e na 
diminuição do crescimento das plantas. 

Do mesmo modo, a magnitude e significância destes impactes está associada a factores 
como a velocidade de circulação dos veículos, os volumes de tráfego esperados, o correcto 
acondicionamento dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a 
frequência de aspersão dos caminhos de acesso e a afectação da vegetação envolvente. 

Para o acesso às diferentes infra-estruturas constituintes do aproveitamento serão utilizados 
caminhos já existentes, que serão beneficiados e prolongados através da regularização e 
compactação do pavimento existente e na drenagem nas zonas em que tal se considere 
necessário. Desta forma, não está prevista a criação de acessos à obra, o que minimiza os 
impactes associados à libertação de poeiras. 

Por outro lado, uma vez que a área abrangida pelo projecto é essencialmente agrícola, 
sendo a ocupação humana reduzida e concentrada em pequenos aglomerados 
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populacionais, como é o caso de Selmes, Pedrógão e Alcaria da Serra, não se prevê uma 
afectação directa da libertação de poeiras e gases poluentes na população local. 

Pela sua especificidade, destacam-se ainda as emissões resultantes do uso de explosivos, 
a que será necessário recorrer para abertura das valas de instalação da tubagem, caso 
existam afloramentos rochosos subsuperficiais. O monóxido de carbono é o poluente 
produzido em maior quantidade na detonação de explosivos, seguido das partículas, as 
quais são praticamente impossíveis de distinguir das grandes quantidades de partículas 
geradas pelo desmonte da rocha e movimentação dos terrenos. 

Deste modo, considerando as fases mais críticas da obra, não se prevê que as 
concentrações de poluentes ultrapassem os limites legais vigentes em matéria de qualidade 
do ar, classificando-se os impactes como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.14.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projecto, os impactes mais relevantes estarão associados às 
emissões resultantes da aplicação de eventuais produtos químicos, em virtude da utilização 
de tratamentos fitossanitários nos terrenos envolventes ao projecto. 

Com efeito, a contaminação da atmosfera por pesticidas (sob a forma de emissões de NH3 e 
N2O) pode ocorrer como resultado de advecção pelo vento durante a aplicação, por 
volatilização ou por erosão eólica de partículas de solo contaminadas, contribuindo, 
nomeadamente, para o aumento do efeito de estufa.   

No entanto, as emissões em causa não deverão ter expressão relevante, pelo que os 
impactes resultantes destas actividades classificam-se como: 
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Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

2.14.4 Fase de Desactivação 

Nesta fase, caso se proceda à remoção ou reconversão das infra-estruturas, os impactes 
esperados serão similares aos verificados para a fase de construção, uma vez que 
envolvem o mesmo tipo de actividades. 

O abandono das infra-estruturas, sem manutenção, não acarreta, à partida, impactes 
relevantes.  

 

2.14.5 Ambiente Sonoro 

2.14.6 Fase de Construção 

A área em estudo apresenta-se como uma zona pouco ruidosa, caracterizada 
essencialmente por zonas agrícolas e onde a presença humana se restringe a aglomerados 
de pequena dimensão como é o caso de Pedrógão, Selmes e Alcaria da Serra, e, dentro 
dos blocos de rega, a existência pontual de algumas herdades. Não se verificou a existência 
de fontes de poluição sonora na área abrangida pelo projecto. 

É na fase de construção que se verificam os impactes mais significativos nos pontos 
receptores considerados como sensíveis ao ruído. Assim, o aumento dos níveis de ruído 
estará associado essencialmente às seguintes actividades: 

- montagem e funcionamento dos estaleiros; 
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- execução das infra-estruturas e trabalhos associados; 

- circulação de máquinas e veículos afectos à obra. 

Na área afecta aos estaleiros registar-se-á um aumento dos níveis de ruído devido à 
multiplicidade de actividades realizadas, nomeadamente a intensa circulação de veículos e 
máquinas. Estas áreas deverão, como tal, localizar-se a uma distância mínima de 300 
metros dos aglomerados urbanos, bem como das herdades e habitações isoladas. 

Em algumas zonas onde se realizem actividades mais ruidosas poderão existir 
pontualmente níveis de ruído perturbadores da saúde humana, bem como da fauna 
existente. Este impacte não se considera muito relevante, uma vez que se tratam de 
actividades temporárias, cujo ruído emitido tem um carácter intermitente e descontínuo. 

Salienta-se, no entanto, que a maioria dos trabalhos incidirá sobre zonas de carácter 
marcadamente agrícola, não sendo deste modo verificadas afectações significativas em 
termos de ambiente sonoro. 

Assim, verifica-se que os impactes do projecto no ambiente sonoro averiguam-se: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

2.14.7 Fase de Exploração 

Relativamente ao ruído, ocorre uma emissão de baixa frequência e muito baixa intensidade 
originada pelos grupos instalados nas estações elevatórias quando em funcionamento, 
nomeadamente na Estação Elevatória Primária, devido à potência dos equipamentos de 
bombagem instalados. Dada a proximidade desta infra-estrutura à vila de Pedrógão, foi 
elaborado um projecto específico de acústica, cujas medidas previstas impedirão a 
propagação daquele ruído para o exterior do edifício. Salienta-se ainda que estão previstas 
medições de ruído neste local no arranque da fase de construção. 
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As máquinas utilizadas na actividade agrícola não constituem uma fonte sonora relevante, 
uma vez que, geralmente, são utilizadas esporadicamente em locais e períodos específicos, 
onde não existem zonas sensíveis do ponto de vista do ambiente sonoro. 

 

2.14.8 Fase de Desactivação 

Nesta fase, caso se proceda à remoção ou reconversão das infra-estruturas, os impactes 
esperados serão similares aos verificados para a fase de construção, uma vez que 
envolvem o mesmo tipo de actividades. 

O abandono das infra-estruturas, sem manutenção, não acarreta impactes no ambiente 
sonoro.  

 

2.14.9 Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes 

Qualquer projecto tem impactes sobre o meio biofísico e socioeconómico onde se irá inserir. 
Deste modo, após a análise da situação actual, torna-se relevante a análise dos principais 
impactes decorrentes da concretização do projecto em estudo, a nível da geração de 
resíduos e efluentes. 

No presente capítulo procurar-se-ão identificar as principais consequências a nível da 
produção de resíduos e efluentes inerentes à implementação da Estação elevatória e 
Circuito Hidráulico do Pedrógão, identificando-se e avaliando-se os impactes positivos e 
negativos, tanto a nível local, como na sua área envolvente, de acordo com as diferentes 
fases consideradas neste estudo, concretamente, as fases de construção, exploração e 
desactivação. 

 

2.14.10 Fase de Construção 

Os potenciais impactes a nível dos resíduos e efluentes produzidos na fase de construção 
estarão associados aos seguintes aspectos: 

– Degradação da qualidade do solo; 

– Degradação da qualidade dos recursos hídricos. 

Quando lançados no solo nu, os resíduos decompõem-se ao longo do tempo, originando 

lixiviados e outras substâncias cuja perigosidade varia consoante a composição da matéria-

prima que lhes deu origem. Estes subprodutos infiltram-se no solo, contaminando-o, 
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podendo inclusivamente atingir os lençóis freáticos e os recursos hídricos superficiais, 

afectando as espécies existentes, bem como toda a cadeia alimentar. Assim, tendo em 

conta as diversas tipologias de resíduos existentes, os impactes originados pelo seu 

abandono ou má gestão poderão variar de pouco a muito significativos. 

Da mesma forma, os efluentes descarregados no solo ou nas linhas de água sem qualquer 

tipo de tratamento contaminam os habitats existentes nesses meios, cuja gravidade varia 

consoante a sua composição. 

Como tal, a produção de qualquer tipo de resíduos ou efluentes constituirá sempre um 
impacte negativo, estando a sua significância relacionada com a sua perigosidade e com o 
destino final a que serão sujeitos. Por outro lado, a magnitude está relacionada com a 
quantidade a produzir.  

 

Resíduos 

Os resíduos produzidos nesta fase resultam essencialmente de excedentes de matérias-
primas necessárias, de materiais danificados e das perdas inerentes às técnicas e soluções 
construtivas e da desmatação e modelação do terreno. Serão, assim, gerados diferentes 
tipos de resíduos, que podem ser agregados de dimensão e composição muito variável 
(argamassas, betão, tijolo, madeira, pedras cerâmicas, vidro, metais, e plásticos), resíduos 
sólidos urbanos e resíduos perigosos, como óleos usados provenientes das manutenções 
de equipamentos e máquinas. 

Os resíduos cuja ocorrência foi prevista para a obra em questão foram classificados de 
acordo com a tipologia presente na legislação em vigor relativa à Lista Europeia de 
Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março) e apresentam-se no Quadro 2.13. 

Os resíduos gerados têm de ser adequadamente processados (entendendo-se por 
processamento a sua triagem, armazenamento temporário e transporte a destino final), de 
modo a evitar problemas de contaminação ambiental que poderiam resultar da ausência da 
aplicação destes procedimentos.  

 

Não é, nesta fase, possível apresentar uma estimativa das quantidades de cada tipo de 
resíduo a produzir, dado que esta informação encontra-se ainda a ser desenvolvida pelo 
projectista. 
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Quadro 2.13 - Previsão qualitativa dos resíduos passíveis de serem produzidos na fase de 
construção do conjunto comercial e respectivos acessos. 

Resíduo Origem/Local de Produção Código LER Designação
13 Óleos usados e resíduos de 

combustíveis líquidos  

13 01 09 a 13 01 13(*) Óleos hidráulicos usados Manutenção de máquinas e veículos 

13 02 04 a 13 02 08(*) Óleos de motores, transmissões e 
lubrificação usados Manutenção de máquinas e veículos 

13 05 07(*) Águas oleosas Limpeza de separadores óleo/água 

15 
Resíduos de embalagens; absorventes, 
panos de limpeza, materiais filtrantes e 

vestuário de protecção não 
anteriormente especificados 

 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Estaleiros/ frente de obra / recepção de 
material 

15 01 02 Embalagens de plástico Estaleiros/ frente de obra / recepção de 
material 

15 01 03 / 17 02 01 / 20 
01 38 Madeira e embalagens de madeira Estaleiros / frente de obra / recepção de 

material 

15 01 04 Embalagens de metal Estaleiros / frente de obra / recepção de 
material 

15 01 06 Mistura de embalagens Estaleiro social e administrativo / frente de 
obra / recepção de material 

15 01 10(*) Embalagens contaminadas Estaleiros / frente de obra 
15 02 02(*) Absorventes, materiais filtrantes e outros Manutenção de máquinas e veículos 

15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes e outros 
não abrangidos em 15 02 02(*) Manutenção de máquinas e veículos 

16 Resíduos não especificados em outros 
capítulos desta lista  

16 06 01(*) Pilhas de chumbo Manutenção de máquinas e veículos 

17 
Resíduos de construção e demolição 
(incluindo solos escavados de locais 

contaminados) 
 

17 01 01 Betão Demolições / picagens / betonagens / 
excessos / estaleiros / frente de obra 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
matérias cerâmicos Demolições / estaleiros / frente de obra 

17 04 05 Ferro e aço Demolições / excessos / estaleiros / frente de 
obra 

17 04 11 Cabos Estaleiros / frente de obra 

17 05 03(*) Solos e rochas, contendo substâncias 
perigosas 

Derrames acidentais de produtos perigosos 
em solos 

17 05 04 Solos e rochas Excesso de produtos de escavação 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e 
demolição Demolições / estaleiros / frente de obra 

20 
Resíduos urbanos e equiparados 

(Resíduos domésticos, do comércio, 
indústria e serviços) incluindo as 

fracções recolhidas selectivamente 

 

20 01 01 Papel e cartão Estaleiro social e administrativo / recepção de 
material 

20 01 02 Vidro Estaleiro social e administrativo 

20 01 27(*) Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, 
contendo substâncias perigosas Estaleiros / frente de obra 

20 01 35(*) Equipamento eléctrico e electrónico fora de 
uso, contendo componentes perigosos 

Estaleiros / frente de obra / recepção de 
material 

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de 
uso 

Estaleiros / frente de obra / recepção de 
material 

20 01 39 Plásticos Estaleiro social e administrativo 

20 02 01 Resíduos verdes Desmatação / limpeza da zona de implantação 
do projecto 

20 03 01 Mistura de resíduos urbanos e equiparados Estaleiros / frente de obra / recepção de 
material 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Limpeza de fossas sépticas 
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De entre os resíduos indicados no quadro anterior, destacam-se aqueles que são 
considerados resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados, resíduos de 
combustíveis líquidos, solventes e solos contaminados com substâncias perigosas. A 
produção deste tipo de resíduos deverá resultar, fundamentalmente, das operações de 
construção das infra-estruturas e da manutenção de maquinaria afecta à obra. A ocorrência 
de derrames acidentais destas substâncias no solo ou em linhas de água originará 
impactes: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Dever-se-á, como tal, dotar os trabalhadores que operam a maquinaria de meios destinados 
a evitar e conter os derrames de óleos, como mangas e sacos plásticos. 

Por outro lado, os resíduos de construção e demolição (RCD), não contendo igualmente 
substâncias perigosas, serão produzidos em maiores quantidades. No que respeita ao seu 
potencial de valorização, é amplamente reconhecido que os RCD contêm percentagens 
elevadas de fracções reutilizáveis e recicláveis, diminuindo-se, assim, simultaneamente a 
utilização de recursos naturais e os custos de deposição final em aterro. 

É possível reutilizar os solos e rochas provenientes da escavação não contendo substâncias 
perigosas, preferencialmente na obra de origem. Estima-se um total de 258 000 m3 de terras 
sobrantes. Caso não seja possível a sua reutilização em obra, estes materiais poderão ser 
reutilizados noutras obras, bem como na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, 
na cobertura de aterros destinados a resíduos ou ainda em local licenciado pelas câmaras 
municipais.  
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Saliente-se que foi, ainda, elaborado pela EDIA um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, 
o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD na obra, e que se 
encontra no Anexo V do Volume VI dos Relatórios Técnicos. 

Relativamente aos resíduos de embalagens e aos resíduos sólidos urbanos ou equiparados, 
além de não conterem substâncias perigosas, prevê-se que sejam produzidos em 
quantidades reduzidas, quer pelos trabalhadores nas frentes de obra, quer pelos 
trabalhadores afectos aos estaleiros social e administrativo, pelo que o impacte resultante 
será pouco significativo e de magnitude reduzida. Dever-se-á dotar estes locais de meios de 
contentorização adequados e devidamente sinalizados de modo a haver uma gestão eficaz 
deste tipo de resíduos. 

Tendo em conta a aplicação rigorosa deste sistema, aliada a uma forte formação e 
sensibilização ambiental em obra, prevê-se que o impacte da produção de resíduos na fase 
de construção seja: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Efluentes 

Relativamente à produção de efluentes, na fase de construção é possível distinguir 3 tipos 
de águas residuais: 

• Águas facilmente recuperáveis 

Incluem-se nesta categoria as águas provenientes da limpeza de betões, motores ou 
qualquer outro tipo de maquinaria que contenha cascalho, areias, cimentos ou 
similares, assim como gorduras, óleos ou outros derivados do petróleo. Estas 
poderão ser tratadas com o objectivo de serem reutilizadas nas mesmas actividades 
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que as geraram. A área de tratamento deve-se situar sobre terreno impermeabilizado 
e lateralmente canalizado, contendo canais de recolha de águas sujas, desarenador-
desoleador, tanque de recolha de águas tratadas, bomba e depósito elevado que 
facilite a sua reutilização. 

Cabe ao empreiteiro encaminhar estes efluentes para um operador de gestão 
devidamente licenciado, mediante aprovação do Dono de Obra. 

• Águas quimicamente contaminadas 

Esta categoria abrange as águas existentes em determinados pontos da obra que 
contenham qualquer tipo de substância química: detergentes, tintas, etc. Estas 
águas deverão ser encaminhadas para os sistemas municipais de drenagem e 
tratamento, após autorização das entidades gestoras, ou, em alternativa, para um 
operador de gestão devidamente licenciado, mediante aprovação do Dono de Obra. 

 

• Águas sanitárias 

São águas provenientes de serviços sanitários e devem ser depositadas em tanque 
estanque independente, fossa séptica provisória, ou similar, ou ligadas à rede de 
colectores municipais, se existente e/ou tecnicamente viável. No caso das 
instalações portáteis, a recolha deve ser garantida com a frequência necessária à 
manutenção das boas condições de higiene e deve ser realizada por empresa 
licenciada para o efeito. 

 

Estes efluentes, se libertados para o solo ou linhas de água sem tratamento prévio, originam 
impactes que se esperam: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

É indiscutível, como tal, a necessidade de implementação de um sistema de gestão de 
resíduos e efluentes para a fase de construção. A implementação deste sistema visa os 
seguintes objectivos: 

• Identificar todos os resíduos e efluentes produzidos; 

• Cumprimento da legislação aplicável em vigor; 

• Promover a sensibilização dos trabalhadores para esta temática, dando a conhecer 

os locais de armazenamento de resíduos e efluentes, bem como os procedimentos a 

ter em conta para a sua recolha; 

• Definir as condições para triagem e armazenagem temporária para todos os 

resíduos, bem como as condições de armazenamento dos vários tipos de águas 

residuais; 

• Promover o aproveitamento de solos e rochas na própria obra; 

• Promover a reutilização de materiais e a incorporação de materiais reciclados de 

RCD em obra; 

• Identificar os operadores licenciados para a recolha e gestão dos diferentes tipos de 

resíduos e efluentes inventariados; 

• Promover o encaminhamento dos RCD que não sejam passíveis de aproveitamento 

ou valorização na obra de origem para um operador de gestão ou para um aterro 

licenciado. 

Desta forma, cabe ao empreiteiro elaborar um Plano de Gestão de Resíduos e Efluentes 
(PGRE) a aplicar na fase de construção do empreendimento, destinado a assegurar e 
evidenciar um elevado grau de desempenho ambiental a nível da gestão de resíduos e 
efluentes. Este documento deverá ser elaborado com base no Sistema de Gestão 
Ambiental elaborado pela EDIA e que se encontra no Volume VI dos Relatórios 
Técnicos. 
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2.14.11 Fase de Exploração 

Durante a fase exploração deste projecto, a produção de efluentes e resíduos no circuito 
hidráulico e blocos de rega cingir-se-á, essencialmente, aos resíduos de limpeza das 
grelhas do canal a céu aberto e à lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas 
dos equipamentos hidromecânicos. 

A gestão dos resíduos de limpeza das grelhas do canal, bem como dos resíduos resultantes 
da lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas dos equipamentos 
hidromecânicos da rede primária é da responsabilidade da EDIA, enquanto os resíduos 
resultantes da lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas dos equipamentos 
hidromecânicos da rede secundária ficarão a cargo do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Estes resíduos, se libertados para o solo ou linhas de água sem tratamento prévio, originam 
impactes classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Salienta-se, ainda, que as descargas directas de efluentes líquidos para a ribeira de São 
Pedro a montante da albufeira de S. Pedro, provenientes da suinicultura localizada nas 
proximidades, poderão originar impactes significativos sobre a qualidade da água. 

 

2.14.12 Fase de Desactivação 

Para a fase de desactivação do aproveitamento hidroagrícola em análise foram 
considerados três cenários possíveis: abandono, reconversão e remoção.  

No caso de abandono das infra-estruturas, sem manutenção, prevê-se a acumulação dos 
resíduos de limpeza das grelhas do canal a céu aberto, sem que daí resultem impactes 
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relevantes, uma vez que o circuito hidráulico encontra-se desactivado, e, como tal, sem 
água.  

No que diz respeito à reconversão e remoção das infra-estruturas, prevê-se a geração de 
RCD, resultantes do seu desmantelamento, bem como os resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos e resíduos de óleos e lubrificantes existentes nas componentes 
mecânicas dos equipamentos hidromecânicos. A libertação destes resíduos no solo ou 
linhas de água, originará impactes classificados como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo / Nulo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

 

Deverá, como tal, ser elaborado um Plano de Desactivação das infra-estruturas que 
compõem o projecto, de acordo com a legislação em vigor na altura, a ser cumprido na 
íntegra pela entidade responsável pelo desmantelamento. 

 


