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BARRAGEM DO COUTO DA PIÇARRA 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
 
 
 

CAPÍTULO I  
INTRODUÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que agora se apresenta é relativo ao Projecto da 
Barragem do Couto da Piçarra, localizada no distrito de Castelo Branco, concelho de 
Idanha-a-Nova, freguesia de Idanha-a-Nova. 
 
A Barragem do Couto da Piçarra corresponde a uma barragem em enrocamento, com 
uma altura de 11,50 m, criando uma albufeira de cerca de 12,6 ha que se destina à rega 
de uma área agrícola inserida numa propriedade privada (Herdade do Couto da Piçarra). 
A barragem será implantada na ribeira dos Lentiscais que corresponde a uma linha de 
água pertence à bacia hidrográfica do rio Tejo. 
 
No presente Estudo de Impacte Ambiental procede-se à avaliação dos impactes do 
empreendimento ao nível das componentes biofísicas, de qualidade do ambiente e 
humanas, fornecendo as informações, conclusões e recomendações de carácter 
ambiental que apoiarão as entidades oficiais no âmbito do procedimento da Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), a que o mesmo se encontra sujeito, nos termos da legislação 
em vigor. 
 
 
 
 
2. FASE DO PROJECTO 

O projecto encontra-se em fase de Projecto de Execução, tendo já tido a respectiva 
aprovação da entidade licenciadora (INAG – Instituto da Água), em 28/09/2000 conforme 
ofício que se apresenta no Anexo 1. 
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3. PROPONENTE 

O proponente do projecto constitui o proprietário dos terrenos, na pessoa do Engº 
Jerónimo de Portugal Trigueiros de Aragão.  
 
 
 
 
4. PROJECTISTA 

O projecto das estruturas necessárias para a constituição da Barragem do Couto da 
Piçarra foi desenvolvido pelo GES – Gabinete de Engenharia do Sôr, Lda (Ponte de Sôr). 
 
 
 
 
5. ENTIDADE LICENCIADORA  

A entidade licenciadora deste projecto é o Instituto da Água (INAG). 
 
 
 
 
6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

6.1 Equipa Técnica Responsável 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, 
S.A., sob direcção técnica do Eng. Rui Coelho. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE reuniu para o efeito uma equipa técnica qualificada e 
multidisciplinar com grande experiência na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, 
que foi coordenada pela Eng.ª Elisabete Lopes Raimundo. 
 
Em seguida indica-se a composição da equipa técnica, no que se refere aos 
responsáveis pelas diversas áreas temáticas: 
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Quadro I. 1 – Equipa Técnica 

Nome Formação Área de Intervenção 

Eng.º Rui COELHO Licenciado em Química Direcção Técnica 

Dra. Fátima TEIXEIRA Licenciada em Geografia Coordenação 

Eng.ª Elisabete RAIMUNDO Licenciada em Engenharia Biofísica 
Coordenação Geral 

Paisagem, Ordenamento e 
Condicionantes 

Engª Patrícia FIADEIRO Licenciada em Engenharia do Ambiente Clima, Ambiente Sonoro, Qualidade 
do Ar 

Eng.ª Raquel BRITO Licenciada em Engenharia do Ambiente  Hidrologia e Qualidade da Água, 
Gestão de Resíduos 

Dr. Miguel CORREIA Licenciado em Geografia Geologia e Hidrogeologia, Solos e 
Uso do Solo, Socioeconomia  

Dra. Susana BAPTISTA Licenciada em Biologia, Doutorada em 
Ciências Biomédicas 

Sistemas Ecológicos 

Dr. João ALBERGARIA Licenciado em Arqueologia Património 

Eng.ª Helena FERREIRA Licenciada em Engenharia Química Análise de Risco 

Dr. Jorge INÁCIO Licenciado em Geografia, especialização em 
Sistemas de Informação Geográfica 

Cartografia Temática e SIG  

 
 
 
 
6.2 Período de Elaboração do EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado entre Outubro e Dezembro de 
2009. 
 
 
 
 
7. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O EIA é desenvolvido nos termos do quadro legislativo definido pelo Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro e Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 2 de Janeiro, relativos ao regime 
jurídico de avaliação de impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis 
de produzirem efeitos significativos no ambiente. 
 
Ao abrigo desta legislação, mais concretamente da alínea g) do n.º. 10, do Anexo II, do 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a alteração decorrente dos Decreto-lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 2 de Janeiro, a 
construção de barragens e outras instalações destinadas a reter água ou a armazená-la 
de forma permanente e em que no caso de barragens de terra, como é a presente 
situação, tenha uma área de albufeira superior a 5 ha, fica sujeita à realização de um EIA 
e consequente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 
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A estrutura e o conteúdo do EIA foram definidos de acordo com a Portaria n.º 330/2001, 
de 2 de Abril com as correcções introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 13-
H/2001, de 31 de Maio, assim como tendo também por base os requisitos específicos 
aplicáveis à natureza do projecto em causa. 
 
O Resumo Não Técnico (RNT) foi elaborado nos termos dos “Critérios de Boa Prática 
para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-Instituto de 
Promoção Ambiental (actual Agência Portuguesa de Ambiente (APA)) considerando a 
revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes em 
parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008. Tem ainda em conta a 
elaboração de documentos AIA destinados a divulgação na Internet, constantes do site 
da APA. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental tem ainda em conta todas as normas sobre projectos de 
barragens, em particular a Portaria n.º 846/93 e as orientações emanadas dos 
departamentos de Estado responsáveis pelo ambiente. 
 
 
 
 
8. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Os antecedentes da Barragem do Couto da Piçarra remontam a 1995, altura em que foi 
também elaborado e entregue para apreciação um estudo de avaliação de impacte 
ambiental. 
 
Posteriormente, e conforme enquadramento aos antecedentes específicos do projecto 
que se apresentam no Capítulo II do EIA, relativo aos objectivos e justificação do mesmo, 
o projecto inicial da barragem foi sofrendo algumas alterações tendo em termos 
ambientais a última versão do EIA sido entregue para apreciação na então DRAOT 
Centro (actual Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), em 
Dezembro de 2000. 
 
Por motivos de ordem administrativa o processo nunca chegou a ser concluído em 
termos de procedimentos de AIA, pelo que se apresenta neste documento a versão 
actualizada da respectiva avaliação ambiental para que possa ser concluído o processo e 
aprovado o financiamento do projecto agrícola associado à barragem. 
 
 
 
 
9. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

A profundidade e a metodologia dos estudos desenvolvidos teve em conta os impactes 
típicos de barragens, a experiência da equipa técnica em projectos de natureza 
semelhante e o grau de sensibilidade identificado na zona de implantação. 
 
Nesse sentido, cada área temática desenvolveu um trabalho que seguiu diferentes fases, 
onde se privilegiou fortemente o trabalho de campo, em particular nas áreas 
potencialmente mais sensíveis como os Factores Biológicos, Qualidade da Água e o Uso 
do Solo. 
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Os levantamentos e os trabalhos de campo constituíram, assim, um elemento essencial 
de estudo que permitiu uma avaliação muito específica e detalhada da área afectada, 
integrando-a em cartografia e em Sistema de Informação Geográfica (SIG) com vista à 
avaliação quantitativa e qualitativa dos impactes. 
 
A sistematização das diferentes fases de estudo, seguidas, de um modo geral por cada 
área temática, corresponde a: 
 
 

Recolha de Informação Existente

Análise

Levantamentos de Campo Fotografia Aérea e
 Ortofotomapas 

Levantamentos Detalhados 
e Sistemáticos

Contacto com as Entidades

  Inquéritos

 Utilização de Métodos Matemáticos
 e Simulações

Cartografia Detalhada e Avaliação

   Análise Quantitativa e Qualitativa Análise de Alternativas

Avaliação Global  
 
 
 
⇒ Caracterização da Situação Actual do Ambiente  

 
A caracterização da situação do ambiente envolvente foi fundamentada no levantamento, 
análise e interpretação de informações disponíveis relativamente aos aspectos biofísicos, 
de qualidade do ambiente, humanos e de ordenamento.  
 
Na generalidade, as informações foram obtidas através de pesquisa bibliográfica 
(incluindo a cartografia), levantamentos de campo e contactos com entidades locais e 
regionais. 
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O objectivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições 
ambientais da região, com particular relevo para a análise e descrição do local, nos 
aspectos mais relevantes do projecto em estudo. 
 
Foram considerados relevantes nesta análise, os seguintes parâmetros ambientais: 
 

• Factores Físicos, que integram a análise do Clima, Geologia e Hidrogeologia, 
Solos e Hidrologia; 
 

• Factores de Qualidade do Ambiente, que incluem a Qualidade da Água, 
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos; 
 

• Sistemas Ecológicos, que incluem a Flora e Fauna; 
 

• Factores Humanos e de Ordenamento, que incluem a Paisagem, Património, 
Socioeconomia, Uso do Solo e Ordenamento e Condicionantes. 

 
 
Naturalmente, o grau de detalhe da caracterização de cada um dos descritores acima 
referidos teve em linha de conta a sua importância face ao projecto em estudo e à sua 
zona de implantação. 
 
Foi ainda feita uma avaliação da provável evolução da zona e sua envolvente, sem a 
concretização do projecto. 
 
 
 
⇒ Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 
 
A avaliação de impactes visou a identificação dos principais impactes ambientais 
associados ao projecto para as fases de construção e de enchimento e exploração. 
 
Na análise de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo 
e qualitativo os efeitos do projecto nas diferentes áreas temáticas e considerados os 
impactes cumulativos. 
 
 
 
⇒ Medidas de Minimização 
 
Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de 
mecanismos e/ou acções, que possam ser implementadas para evitar, reduzir ou 
compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os 
aspectos positivos do projecto, maximizando os seus benefícios. 
 
Face aos impactes identificados não se considerou como necessária a implementação de 
programas de monitorização. 
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10. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por quatro volumes, correspondendo: 
 

− o primeiro volume ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem 
não técnica o conteúdo do EIA; 

 
 

− o segundo volume ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes capítulos: 
 

• Capítulo I corresponde à Introdução Geral, onde se identifica o projecto, 
as entidades promotora e licenciadora, os responsáveis pela elaboração 
dos estudos, o enquadramento legal e a metodologia e estrutura do EIA. 

 
• Capítulo II corresponde ao Objectivos e Justificação do Projecto, onde se 

descrevem os objectivos do projecto e a sua justificação e se descrevem 
os antecedentes do projecto. 

 
• Capítulo III corresponde à Descrição do Projecto onde se localiza e 

descreve o projecto nas suas diferentes componentes. 
 

• Capítulo IV que caracteriza a Situação Actual do Ambiente nas suas 
várias componentes: factores físicos, factores de qualidade do ambiente, 
factores ecológicos, factores humanos e de ordenamento e a evolução da 
situação sem projecto. 

 
• Capítulo V que corresponde à Identificação e Avaliação de Impactes, que 

engloba a avaliação de impactes do projecto em estudo por área temática 
nas suas diferentes fases e ainda os impactes cumulativos. 

 
• Capítulo VI que identifica as Medidas de Minimização a adoptar para 

mitigação dos impactes negativos do projecto e valorização dos impactes 
positivos. 

 
• Capítulo VII, com as Lacunas de Conhecimento e Conclusões do EIA; 

 
 

− o terceiro volume aos Anexos. 
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CAPÍTULO II 
OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 
 
 
 
 
1. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto da Barragem do Couto da Piçarra insere-se na propriedade particular do Engº 
Jerónimo Trigueiros de Aragão, tendo como objectivo a criação de uma reserva de água 
para abastecimento de uma nova área de regadio com cerca de 242 ha, a partir do 
armazenamento da água disponível na ribeira dos Lentiscais, durante a época de chuvas.  
 
Trata-se de uma barragem em enroncamento a executar na propriedade do Couto da 
Piçarra, situada na Freguesia de Idanha–a-Nova, Concelho de Idanha-a-Nova e Distrito 
de Castelo Branco. 
 
A linha de água intersectada pela barragem e designada por "Ribeira dos Lentiscais" é 
afluente do ribeiro do Roupeiro, que por sua vez é afluente da ribeira do Aravil e esta do 
rio Tejo. 
 
O projecto da Barragem da Couto da Piçarra, na sua versão final datada de Agosto de 
2000 e já aprovada pela entidade licenciadora conforme ofício do Instituto da Água 
apresentado no Anexo 1, inclui uma avaliação das suas potencialidades em termos de 
regadio, tendo para o efeito sido à data utilizada como cultura de referência a cultura do 
milho, com candidatura a fundos de financiamento junto do então designado IFADAP. 
 
A não concretização em tempo paralelo do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental do projecto da barragem, levou a que presentemente se tenha alterado o 
projecto de regadio associado, para a cultura de olival em regime super-intensivo, com 
financiamento a obter em sede do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(PRODER). 
 
Mais concretamente, o investimento proposto em termos de cultura super-intensiva de 
olival integra-se no Regulamento de Aplicação da Acção 1.1.1 – Modernização e 
Capacitação de Empresas, da Medida 1.1 – Inovação e Desenvolvimento Empresarial do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), que é regulamentado 
pela Portaria n.º 289-A/2008 de 11 de Abril. 
 
A substituição de uma cultura por outra é normal e imposta pela necessidade de uma 
constante adaptação às condições ocorrentes em determinado momento, de que se 
destacam os mercados agrícolas, não tendo implicações em termos da necessidade de 
alterar o dimensionamento do projecto da barragem. 
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Com efeito, neste caso concreto, em que se substitui uma cultura anual por uma cultura 
inter-anual, apenas haverá que cuidar da necessidade de fazer face à variabilidade inter-
anual do regime de precipitações, nomeadamente pela constituição de uma reserva ao 
fim da campanha de rega, destinada a compensar a eventual ocorrência de um ano 
seguinte seco. 
 
Foi assim estabelecido como critério para esta situação a manutenção de uma reserva 
inter-anual com um valor da ordem dos 20% do escoamento médio, correspondente a 
112.000 m3. 
 
A opção pelo cultivo do olival visa corresponder às necessidades de consumo nacional, 
com base em produção própria e aproveitamento de recursos endógenos, reduzindo 
assim as importações de azeite. 
 
A exploração encontra-se localizada numa região de produção de azeite por excelência, 
com Denominação de Origem Protegida (DOP – Beira Interior), garante da qualidade do 
produto final, actualmente considerado uma das gorduras de eleição, pelas suas 
características e benefícios para a saúde. 
 
Esta produção de um produto característico da região, representa assim uma mais valia 
com alto potencial de valor acrescentado, com perspectivas de crescimento e garantias 
de escoamento de produto nos mercados nacional e internacional. 
 
A sua implantação é também consequência de um maior conhecimento das 
potencialidades do olival aliado a novas técnicas agronómicas que ditou o aparecimento 
da chamada "Nova Olivicultura", baseada em regimes de produção intensiva e super 
intensiva.  
 
Os olivais intensivos têm elevadas densidades de plantação, normalmente de 200 a 300 
árvores por hectare, modernos sistemas de irrigação nomeadamente a rega gota-a-gota, 
e também adubações mais racionais.  
 
Os olivais super-intensivos propõem densidades de plantação que superam as 1.200 
oliveiras por hectare, podendo mesmo chegar às 2.000. Este sistema super-intensivo 
apesar de exigir um investimento bastante superior, possibilita contudo uma entrada em 
produção mais precoce e também produtividades por hectare mais elevadas. Por outro 
lado, a colheita é integralmente mecânica, possibilitando uma eficácia e performance 
superior a 5 ha/dia. 
 
Relativamente às produções, um olival super-intensivo terá a sua primeira colheita no 3º 
ano após a plantação e pode atingir produções médias anuais na ordem dos 10.000 a 
12.000 kg/ha a partir do 5º ano, ano cruzeiro. Quanto ao olival intensivo, inicia também a 
sua produção ao 3º ano, embora com uma produção por ha bastante inferior, chegando a 
produções médias na ordem dos 8.500 a 10.000 kg/ha a partir do 7º ou 8º ano de 
produção.  
 
Actualmente em Portugal já existem olivais utilizando os dois sistemas, segundo diversos 
factores que vão desde a exposição solar à orografia do terreno, tendo em conta uma 
maximização dos recursos presentes nas propriedades agrícolas. 
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Para o projecto agrícola associado à Barragem da Piçarra, foi opção do proponente, o 
desenvolvimento de um projecto de olival super-intensivo com uma área de 242 ha que 
se revelará assim importante para a produção regional de azeitona para azeite. 
 
A rentabilidade esperada para o ano cruzeiro tem uma variabilidade bianual 
correspondente a uma variação de produção do olival, com um ano de boas produções 
(safra) intercalado por um ano de produção inferior (contra-safra): 
 
 
Proveitos esperados em ano cruzeiro por ha (safra):  
 

− Kg de azeitona por árvore: 6,2 kg/arv. 
− Kg de azeitona por hectare: 12.245 kg/ha 
− Rendimento por hectare: 4.898,00 €/ha (considerando 0,40 €/kg de azeitona) 

 
 
Proveitos esperados em ano cruzeiro por ha (contra-safra):  
 

− Kg de azeitona por árvore: 4,2 kg/arv. 
− Kg de azeitona por hectare: 8.295 kg/ha 
− Rendimento por hectare: 3.318,00 €/ha (considerando 0,40 €/kg de azeitona) 

 
Custos esperados em ano cruzeiro por ha (safra): 2.361,34 €/ha 
 
 
Custos esperados em ano cruzeiro por ha (contra-safra): 2.072,29 €/ha 
 
 
Rentabilidade média por hectare em ano cruzeiro: 1.891,19 €/ha 
 
 
O projecto permite ainda: 
 

• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento desta 
parte da propriedade pela alteração do uso e aumento da eficiência das 
actividades produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação 
para o mercado; 

 
• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos 

investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 
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2. ANTECEDENTES DO PROJECTO E SUA CONFORMIDADE COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

O início do desenvolvimento do projecto da Barragem do Couto da Piçarra remonta a 
1995, com a entrega de uma primeira versão na então designada Direcção dos Serviços 
Regionais de Hidráulica do Tejo (D.S.R.H. Tejo). 
 
Posteriormente, e na sequência da sua análise pelas entidades oficiais responsáveis, que 
envolveram ao longo do tempo o INAG e a anteriormente designada Direcção Regional 
de Ambiental e Ordenamento do Território (DRAOT) do Centro (actual Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – CCDR Centro), foi o mesmo 
sujeito a diversas alterações que culminaram em 12 de Dezembro de 2000, com a 
emissão de parecer favorável ao projecto (4ª versão) por parte da DRAOT (ver Anexo 1). 
 
Nesta mesma carta, a DRAOT solicita ainda que o EIA que tinha sido entregue com o 
projecto fosse reformulado conforme o DL n.º 69/2000, de 3 de Maio. 
 
Esse estudo foi entregue em 27 de Dezembro de 2000 e após algumas solicitações 
posteriores, nomeadamente de mais exemplares do Resumo Não Técnico, não teve 
qualquer resposta final à sua avaliação. 
 
Posto isto, e dado o tempo decorrido desde a aprovação do projecto, apresenta-se neste 
momento, o EIA da Barragem do Couto da Piçarra em consonância com o disposto na 
legislação em vigor, para que seja possível viabilizar o projecto associado relativo à 
implantação de um olival super-intensivo que o proponente pretende instalar na sua 
propriedade, bem como o acesso aos fundos comunitários do PRODER e aos interesses 
em termos de desenvolvimento agrícola para a região em causa. 
 
De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Idanha-a-Nova, 
concelho onde se insere o projecto, a Barragem do Couto da Piçarra está implantada em 
terrenos classificados como Espaços Agro-Florestais e Espaços Agrícolas de Produção. 
 
De acordo com a caracterização e avaliação apresentada no descritor Ordenamento e 
Condicionantes estes espaços destinam-se ou admitem fins agrícolas, podendo inclusive 
ser objecto de medidas de reconversão agrária, o que se encontra assim em consonância 
com a finalidade da barragem que se destina à irrigação de uma área de agrícola 
associada. 
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CAPÍTULO III 
DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

A Barragem do Couto da Piçarra localiza-se numa área pertencente à NUT III (Beira 
Interior) abrangendo o Distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova e a 
freguesia de Idanha-a-Nova (FIG. III. 1), conforme se apresenta de seguida: 
 
 

Quadro III. 1 – Inserção Territorial da Barragem do Couto da Piçarra 

Distrito Concelho Freguesia 

Castelo Branco Idanha-a-Nova Idanha-a-Nova 

 
 
A ribeira de Lentiscais, onde se implanta a barragem, constitui um afluente do ribeiro do 
Roupeiro, por sua vez afluente da ribeira do Aravil que é afluente do rio Tejo. 

O enquadramento morfológico da área de implantação da barragem do Couto da Piçarra, 
caracteriza-se por um modelado suave, generalizadamente aplanado, permitindo o 
estabelecimento de cursos de água em vales abertos e amplos. 

A drenagem principal localmente encontra-se representada pela ribeira dos Lentiscais, a 
qual se desenvolve em troço aproximadamente rectilíneo de direcção NW-SE até à 
ribeira do Aravil. A drenagem subsidiária apresenta-se segundo direcções 
maioritariamente perpendiculares, materializando-se por cursos de água muito modestos, 
activos exclusivamente em épocas de forte pluviosidade. 

A localização da barragem aproveita uma zona levemente deprimida, suavemente 
inclinada para SE, delimitada por dois cabeços arredondados com cota máxima em torno 
dos 257. Na zona convergem três linhas de água de caudal modesto, com regime 
hidráulico sazonal, cujo aproveitamento se pretende assim efectuar com a implantação 
da barragem. 
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1.2 Áreas Sensíveis na Área do Projecto 

Considerando o Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, são consideradas como áreas 
sensíveis: 
 

• Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de 
Julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de 
Protecção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e ao abrigo da 
Directiva 79/409/CEE. Recentemente, a Portaria 829/2007 de 1 de Agosto 
classificou os Sítios da Rede Natura 2000 (1.ª e 2.ª Fase) como Sítios de 
Interesse Comunitário (SIC). 

• Áreas de Protecção de Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público 
definidos nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

 
 
O projecto em estudo não se encontra inserido em qualquer área protegida ou sítio 
classificado da Rede Natura e não se registam no local afecto à barragem e na sua 
envolvente próxima, quaisquer áreas de protecção de monumentos nacionais ou imóveis 
de interesse público. 
 
 
 
 
1.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

Na área do projecto e sua envolvente estão em vigor os seguintes instrumentos de 
gestão territorial: 
 
Instrumentos de âmbito nacional 
 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro. 

 
 
Instrumentos de âmbito sectorial 
 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro. 
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FIG. III. 1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto 
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Instrumentos de âmbito municipal 
 

• Plano Director Municipal (PDM) de Idanha-a-Nova, rectificado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 43/94 que ratifica o Plano Director Municipal de Idanha-
a-Nova. 

 
 
 
 
1.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área de implantação do projecto e sua envolvente existem algumas áreas legalmente 
condicionadas, nomeadamente: 
 

• Áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a qual constitui um 
mecanismo criado com o objectivo de protecção dos recursos agrícolas do país. A 
RAN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março; 
 

• Áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional (REN), e que são regulamentadas 
pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. A REN garante a protecção de 
ecossistemas e a permanência dos processos biológicos imprescindíveis ao 
enquadramento equilibrado das actividades humanas; 

 
• Áreas inseridas no Domínio Público Hídrico correspondentes a linhas de água 

presentes no local. A delimitação do Domínio Público Hídrico é estabelecida pela 
Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho. O Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46/94, de 2 de 
Fevereiro, rectificado pelo Decreto-Lei n.º 63/99, de 31 de Março e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/98, de 22 de Julho estabelece que as construções na área do 
Domínio Público Hídrico carecem de título de utilização.  

 
 
 
 
1.5 Equipamentos e Infraestruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo 

Projecto 

Na área de implantação de projecto não se verifica a presença de quaisquer infra-
estruturas ou equipamentos. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

2.1 Enquadramento Geral 

O projecto da Barragem do Couto da Piçarra insere-se na propriedade particular do Engº 
Jerónimo Trigueiros de Aragão, tendo como objectivo a criação de uma reserva de água 
para abastecimento de uma nova área de regadio com cerca de 242 ha, a partir do 
armazenamento da água disponível na ribeira dos Lentiscais, durante a época de chuvas.  
 
Trata-se de uma Barragem de Terra de tipo homogéneo (modificado), a executar na 
propriedade do Couto da Piçarra, situada na Freguesia de Idanha–a-Nova, Concelho de 
Idanha-a-Nova e Distrito de Castelo Branco. 
 
A linha de água intersectada pela barragem e designada por "Ribeira dos Lentiscais" é 
afluente do ribeiro do Roupeiro, que por sua vez é afluente da ribeira do Aravil e esta do 
rio Tejo. 
 
A bacia hidrográfica correspondente à secção da obra tem uma área de 3,100 km2, 
originando escoamentos úteis médios de cerca de 559.843 m3/ano, suficientes para 
garantir o enchimento da albufeira, que terá uma capacidade total da ordem dos  
508 919 m3, com uma probabilidade de enchimento de cerca de 53,25 % (Quadro III. 2). 
 
O corpo da barragem ficará com uma altura máxima de 11,50 metros e uma largura e 
desenvolvimento de coroamento de respectivamente 4,00 e 294,80 mts. A albufeira 
criada abrangerá uma área com cerca de 12,6 ha de área, cujo Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) se encontra à cota 255,50 (Quadro III. 2). 
 
Com a nova reserva de água é possível a obtenção de dotações médias na ordem dos 
2000 m3/ha.ano, garantindo a sustentabilidade das parcelas agrícolas que constituem a 
área dominante desta propriedade e promovendo o sucesso de culturas diversificadas 
cujo investimento, no actual momento, é praticamente inexistente dadas as carências 
hídricas que se verificam. 
 
Na FIG. III. 2 apresenta-se a representação esquemática da barragem e na  
 
FIG. III. 3, a sua implantação em área com a respectiva albufeira. 
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FIG. III. 2 – Representação Esquemática da Barragem do Couto da Piçarra 
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FIG. III. 3 – Esboço Corográfico 
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Quadro III. 2 – Características Principais da Barragem do Couto da Piçarra 

Características hidrogeológicas 

Área da bacia de alimentação 310 ha 
Caudal de cheias afluente 20,877 m3/s 
Volume médio afluente à albufeira  559 843 m3 
Caudal Cheias Descarregado  10,474 m3/s 
Período Retorno considerado 1 000 anos 

Albufeira 

Capacidade à cota do NPA 508 919 m3 
Capacidade Útil 505.444 m3 
Nível Pleno de Armazenamento (NPA) 255,50 
Nível Máximo de Cheias (NMC) 256,20 
Área à cota do NPA  12,5940 ha 
Carga para Cheias 0,70 m 
Folga 1,00 m 
Relação entre a área inundada e o volume armazenado 0,25 
Relação entre o volume armazenado e o volume de aterro 9,68 

Barragem 

Altura máxima do açude (Coroamento) 11,50 m 
Comprimento do coroamento 294,80 m 
Largura do coroamento 4,00 m 
Cota do coroamento 257,20 
Inclinação do Talude Montante 3,001 1 
lnclinação do Talude Jusante 2,501 1 

Descarregador de Cheias Tipo Frontal 

Largura do Descarregador 9,00 m 
Secção Média do Canal de Descarga 2,24 m2 
Comprimento 136,69 m 

Fim a que se destina a Barragem - Irrigação 

Culturas Previstas Olival  
Áreas Regadas 242 ha 
Dotação Média de Rega 2.000 m3/ha.ano 
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2.2 Barragem 

A barragem é uma estrutura em terra, de tipo homogéneo (modificado) e tem o 
coroamento à cota de 294,80 metros. 
 
A bacia hidrográfica correspondente à secção da obra tem uma área de 3,100 km2, 
originando escoamentos úteis médios de cerca de 559 843 m3/ano, suficientes para 
garantir o enchimento da albufeira, que terá uma capacidade total da ordem dos  
508.919 m3, com uma probabilidade de enchimento de cerca de 53,25%. 
 
O corpo da barragem ficará com uma altura máxima de 11,50 m, uma largura e 
desenvolvimento de coroamento de respectivamente 4,00 e 294,80 m, taludes a 
montante e a jusante inclinados respectivamente a 3,00:1 e 2,50:1, conduta de fundo em 
tubo de PVC de 710 mm revestido a betão armado, ficando o descarregador de cheias, 
projectado para uma cheia de 1 000 anos, localizado na sua margem direita.  
 
No Anexo 2 - Elementos de Projecto do Volume 3 – Anexos, apresentam-se as peças 
desenhadas da planta e perfil da barragem (Desenhos 3 e 4). 
 
 
 
 
2.2.1 Saneamento de solos 

O saneamento dos solos no local de implantação das fundações da barragem consistirá 
numa limpeza dos terrenos orgânicos aproximadamente até 0,30 metros abaixo do nível 
do solo original, em média, abrangendo toda a área de implantação da barragem, 
podendo esta profundidade ser superior nas zonas de solos mais compressíveis. 
 
Serão retiradas todas as raízes e outros restos de matéria vegetal encontrados, e serão 
captadas e drenadas todas as ressurgências que venham a aparecer. 
 
 
 
 
2.2.2 Vala de Inserção 

A Vala de Inserção terá uma largura mínima de 4,00 metros na base, sendo os seus 
taludes inclinados a 1:3 e a sua profundidade será variável de forma a atingir o “fire”, 
estimando-se que neste caso seja cerca de 4,00 metros em média. 
 
O valor da profundidade média estimado tem portanto carácter puramente indicativo, não 
devendo a fundação deixar de atingir uma camada impermeável com características e 
espessura suficientes. 
 
Caso se justifique, a profundidade exacta da fundação poderá ser determinada por meio 
de reconhecimento mais rigoroso, através de furos ou abertura de trincheiras. 
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2.2.3 Aterro 

O aterro da barragem deverá ser executado por camadas horizontais com espessura 
dependendo do tipo de solos, do seu grau de humidade e do tipo de compactação 
utilizado, tendo em atenção os valores de humidade e compactação recomendados pelas 
análises de solos apresentadas no Anexo 2 – Elementos de Projecto. 
 
Aconselha-se a utilização de cilindro vibrador, não devendo em princípio a espessura das 
camadas ultrapassar os 30 cm. 
 
A compactação será feita em várias passagens, no mínimo de três, dependendo dos 
factores acima referidos. 
 
Deverão ser constantemente verificadas as características das manchas de empréstimo e 
alertada a fiscalização logo que se verifique qualquer alteração das mesmas. 
 
A localização das manchas de empréstimo representa-se no desenho n° 3 (Anexo 2 – 
Elementos de Projecto), tendo sido definida uma área de cerca de 36 500 m2 que, para 
uma profundidade de escavação média de 1,20 metros com um coeficiente de 
empolamento dos solos de 1,20, fornecerão material suficiente para os aterros a 
executar. Deverá ser respeitado um afastamento mínimo da ordem dos 20 metros entre a 
mancha e o corpo do aterro. 
 
 
 
 
2.2.4 Descarregador de Fundo 

O descarregador de fundo, como já referido, será constituído por tubagem em PVC com 
710 mm 4 kg/cm2, com tomada de água à cota 246,90 e saída à cota 245,60, sendo o seu 
comprimento em planta, medido à base dos taludes, de 66,90 metros, o comprimento de 
PVC de 61,67 metros e a sua inclinação em PVC de 0,16%. 
 
A montante da conduta será executada uma torre de manobra em betão armado, 
acessível por passadiço metálico, onde será instalado o volante de accionamento de uma 
válvula de guilhotina com 500 mm, colocada em caixa de betão na base da torre e 
protegida por grelha metálica amovível (Desenhos 6 e 8 do Anexo 2 – Elementos de 
Projecto do Volume 3 – Anexos). 
 
A execução desta torre permitirá reduzir o comprimento do varão de accionamento da 
guilhotina e assim o seu eventual risco de empeno, procedendo-se ao arejamento da 
conduta pelo interior da torre. 
 
Na extremidade jusante da conduta em PVC será instalado um cone de redução em 
ferro, ligando a uma válvula de controle do tipo adufa de 350 mm, a instalar no interior de 
uma caixa de betão armado com ligação à vala de descarga protegida por enrocamento. 
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Entre o cone e a adufa poderá ser instalado um “tê” em ferro flangeado com saída lateral 
para eventual tomada de água para rega. 
 
Para melhoria da resistência da conduta às pressões sobre ela exercidas durante a 
construção e funcionamento da barragem, com destaque para eventuais assentamentos 
diferenciais, será a mesma revestida a betão armado, e será executada por colocação da 
tubagem em vala aberta no aterro previamente compactado, na qual serão escavadas 
manualmente “roços” laterais correspondendo aos muretes corta – águas, e servindo as 
faces da referida vala como “cofragem” para o betão, de forma a garantir uma melhor 
aderência solo – betão. 
 
A vala terá uma profundidade mínima tal que permita o aterro manual, ao longo de toda a 
conduta, com uma espessura mínima de 0,50 metros. 
 
Os muretes corta – águas são essenciais para reduzir a percolação pela face exterior da 
conduta de fundo e respeitarão, tal como todos os pormenores descritos, o representado 
nos Desenhos 6 e 8 do Anexo 2 – Elementos de Projecto do Volume 3 – Anexos. 
 
 
 
 
2.2.5 Linha de Percolação e Filtro de Pé 

A barragem disporá de um tapete drenante, com o objectivo de recolher a percolação 
através do corpo da barragem, evitando quer a desestabilização do talude jusante pela 
eventual intersecção com ele da linha de percolação, quer fenómenos de erosão interna 
motivados pelo arrastamento de partículas finas junto com o caudal percolado. 
 
Este dreno será constituído por tubo de drenagem tipo "geodreno" com Ø 80 mm, 
colocado em vala trapezoídal escavada no terreno natural, após limpeza. 
 
Esta vala será preenchida com areão e disporá de um filtro tipo "colchão" constituído pelo 
mesmo material, e revestido superiormente por tela de geotêxtil, rematando, na zona 
central, por um pé de talude em burgau, conforme se representa no desenho de 
pormenor (Anexo 2 – Elementos de Projecto do Volume 3, Desenho n.° 9). 
 
O dreno descarregará para a caixa em betão colocada no ponto mais baixo da base do 
talude jusante, sendo o tubo geodreno revestido, na zona de ligação à caixa, por tubo de 
PVC Ø 90 mm (Anexo 2 – Elementos de Projecto do Volume 3 – Anexos Desenho n.° 
10). 
 
Os drenos direito e esquerdo serão totalmente independentes, de forma a facilitar a 
identificação de qualquer eventual percolação excessiva pelo corpo da barragem. 
 
O afastamento do dreno relativamente à base do talude jusante terá um valor igual ao da 
altura da barragem nessa secção (medida no seu eixo), com um valor mínimo de 3,00 
mts, sendo portanto o seu valor máximo de 11,60 metros (Anexo B – Elementos de 
Projecto do Volume 3 – Perfil SLP, Desenho n.º 9). 
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2.2.6 Protecção dos Taludes 

Os taludes serão protegidos da seguinte forma: 
 

• Revestimento do talude Montante será constituído por enrocamento de 30 a 40 
em granel, sobre nitro de "tout-venant" (Anexo 2, Desenho n.º 4). 

 
• Revestimento do talude Jusante será constituído por uma cobertura vegetal à 

base de festuca, panasco, trevo subterrâneo ou outras gramíneas em 
consociação. 

 
As protecções referidas destinam-se a contrariar o efeito erosivo dos escoamentos 
pluviais e, no caso do talude montante da acção das ondas e do esvaziamento brusco do 
nível da albufeira. 
 
 
 
 
2.2.7 Descarregador de Superfície 

O Descarregador de Superfície é o órgão de segurança mais importante da barragem, 
destinando-se a dar livre vazão aos caudais de cheia resultantes de uma precipitação 
intensa com determinada probabilidade de ocorrência, admitindo-se que no momento a 
albufeira se encontra no seu Nível de Pleno Armazenamento. 
 
O descarregador é do tipo frontal, de soleira espessa com perfil tipo Creager, destinado a 
maximizar o coeficiente de vazão do descarregador, pela eliminação das eventuais 
subpressões sob a veia líquida, ao mesmo tempo que garante, pela eliminação dos 
esforços e vibrações resultantes dessas subpressões, uma maior durabilidade da 
mesma. 
 
A cota máxima da soleira, correspondente ao pleno armazenamento (NPA = 255,50), 
está rebaixada relativamente à cota de coroamento de 1,70 metros, valor resultante da 
soma da altura atingida pela descarga durante a cheia de projecto (carga = 0,70 m), com 
uma folga de 1,00 metros, destinada a encaixar as ondas provocadas por eventos fortes 
ocorrendo frequentemente associados a precipitações intensas referidas. 
 
O canal de descarga a jusante da soleira tem secção rectangular, com paredes de altura 
variável em função das alturas de água esperadas, e culmina numa bacia de dissipação, 
à cota de terreno de jusante, cujo objectivo é o de dissipar o excesso de energia do 
escoamento, minimizando os riscos de erosão para jusante, que inclusive poderiam 
progredir para montante afectando a segurança da própria obra. 
 
Existem duas zonas de largura variável, fazendo concordar as zonas da soleira com a do 
canal e a do canal com a da bacia de dissipação (Desenho 11 do Anexo 2 – Elementos 
de Projecto do Volume 3 – Anexos). 
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2.2.8 Tomada de Água 

A tomada de água será feita através de um canal trapezoídal, construído por escavação 
no terreno natural, e alargando de jusante para montante, tendo como fundo a cota 
255,25. 
 
Os solos com boas características resultantes da sua escavação bem como os das 
restantes escavações necessárias à implantação do descarregador de superfície serão 
preferencialmente usadas na face jusante do corpo da barragem e nas cotas mais 
elevadas. 
 
O comprimento do canal é de cerca de 55,00 metros, e terá as seguintes dimensões 
médias: 
 

• Largura do Fundo (média) – 18,00 metros; 

• Altura (média) – 1,30 metros; 

• Inclinação dos Taludes (H/V) – 1 / 1,5. 
 
 
 
 
2.2.9 Descarga de Água 

O canal a jusante da soleira descarregadora será executado em betão armado com 
secção rectangular, excepto a laje de fundo que será em betão simples protegido por 
armadura anti-fendilhação. 
 
As paredes terão uma espessura de 15 cm excepto na zona da bacia de dissipação em 
que a espessura será de 20 cm (ver desenhos Anexo 2 – Elementos de Projecto do 
Volume 3 – Anexos). 
 
Após a curva de concordância da zona da soleira com o canal, este estrangula para uma 
secção, sendo as alturas das paredes calculadas em função da altura de água em cada 
secção, determinada pelo método das diferenças finitas. 
 
Verificou-se pelo cálculo das inclinações críticas do canal que o regime de escoamento é 
rápido, pelo que o seu cálculo se executa de montante para jusante, sendo as condições 
iniciais de altura de água e energia aquelas que se verificam na secção de partida à 
saída da soleira. 
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3. ACÇÕES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

As principais instalações fixas do estaleiro de construção da obra deverão ficar 
localizadas junto ao local da barragem, sendo o seu local exacto definido posteriormente 
pelo empreiteiro, com base na carta de condicionantes elaborada no âmbito do projecto. 
 
As manchas de empréstimo estão previstas localizar-se no essencial na área de 
inundação à direita e esquerda da linha de água, utilizando para o efeito o material 
geológico a desmontar das zonas topograficamente mais elevadas. 
 
As manchas de empréstimo encontram-se representadas no Desenho 3 do Anexo 2 – 
Elementos de Projecto do Volume 3 – Anexos, encontrando-se parcialmente submersas e 
ocupando uma área de cerca de 36 500 m2 que, para uma profundidade de escavação 
média de 1,20 m e um coeficiente de empolamento dos solos de 1,20, fornecerão 
material suficiente para os aterros a executar. 
 
A barragem será executada durante o período de estiagem (fim da Primavera e Verão), 
numa altura em que a Ribeira dos Lentiscais se encontra seca, de forma a não ser 
necessário o desvio de qualquer caudal. 
 
Prevê-se a decapagem dos terrenos com solos orgânicos até 0,5 metros abaixo do nível 
do solo original e onde a limpeza se justificar, abrangendo toda a área de implantação da 
barragem e albufeira. O material vegetal presente será removido, nomeadamente as 
raízes e caules subterrâneos. 
 
A vala de inserção terá uma largura miníma de 4 m na base, sendo os seus taludes 
inclinados a 1:3 e a sua profundidade estimada na ordem dos 4 m.  
 
Estão previstas medidas cautelares na construção da vala de inserção e do aterro, no 
que respeita à solidez dos mesmos, visando minimizar os riscos de acidentes. 
 
Prevê-se a protecção dos taludes a montante e a jusante com um revestimento em solo - 
betão e um revestimento vegetal, respectivamente, sendo este último composto por 
gramíneas diversas. 
 
Nesta obra não está prevista a execução de novos acessos, estando unicamente prevista 
a melhoria dos já existentes, para acesso à barragem e à tomada de água. 
 
Todas as vias pertencem à propriedade e não apresentam dificuldades de acesso à 
maquinaria de construção a utilizar. 
 
Na FIG. III. 4 apresenta-se a carta de condicionantes à localização do estaleiro, 
localização das manchas de empréstimo e acessos para o presente projecto. 
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4. EXPLORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 Utilização da Água 

A operação de aproveitamento só é condicionada pelo regime hidrológico das chuvas e 
pelo caudal do curso de água da ribeira dos Lentiscais. 
 
 
 
 
4.2 Tomada de Água 

A tomada de água far-se-á sem qualquer condicionalismo e sempre que exista caudal na 
ribeira dos Lentiscais. 
 
 
 
 
4.3 Descarga de Fundo 

A descarga de fundo terá um funcionamento periódico, para limpeza da albufeira e 
arraste dos sedimentos depositados no fundo, junto da tomada de água. O 
funcionamento da descarga de fundo permitirá o esvaziamento da albufeira num reduzido 
intervalo de tempo, se necessário. 
 
 
 
 
4.4 Acessos 

Serão mantidos os acessos utilizados durante a fase de construção da barragem, ainda 
que se proceda à reabilitação dos acessos que possam ter sido danificados durante a 
fase de construção. 
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FIG. III. 4 – Fase de Construção – Estaleiros, Manchas de Empréstimo e Acessos 
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5. QUADRO SÍNTESE DAS ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

No quadro seguinte sistematizam-se as principais acções do projecto geradoras de 
impactes. Esta síntese tem por objectivo uma mais fácil identificação das principais 
origens dos impactes associados a este tipo de projectos. 
 
 

Quadro III. 3 – Acções Geradoras de Impacte nas Fase de Construção, de Enchimento e de 
Exploração 

Acções Descrição Impactes 

F
A

S
E

   
D

E
   

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Presença e 
Funcionamento de 

Estaleiro 

Ocupação de áreas para a instalação 
de maquinaria e estruturas de apoio à 

construção.  

- Alteração da topografia e da 
paisagem do local 

- Afectação da geologia, dos solos e 
do coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 
- Alteração do uso do solo  
- Afectação temporária da qualidade 

do ar, do ambiente sonoro e da 
qualidade da água 

- Geração de emprego 
- Dinamização de actividades 

económicas: comércio e actividades 
industriais ligadas à construção 

- Aumento do tráfego e eventual 
afectação do local e bem-estar da 
população próxima das vias de 
comunicação principais utilizadas no 
acesso à propriedade 

Manchas de Empréstimo 

Áreas destinadas a fornecer material de 
empréstimo para a construção da 

barragem 

 

- Alteração da topografia e da 
paisagem do local 

- Afectação da geologia, dos solos e 
do coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 
- Alteração do uso do solo  
- Afectação temporária do ambiente 

sonoro e eventualmente da 
qualidade da água 

- Locais de deposição temporária de 
materiais 

Escavações e Aterros 
Acções necessárias para a implantação 

da barragem e estruturas anexas. 

- Alteração da topografia e da 
paisagem do local 

- Afectação da geologia, dos solos e 
do coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 
- Alteração do uso do solo  
- Afectação temporária da qualidade 

do ar, do ambiente sonoro e da 
qualidade da água 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Acções Descrição Impactes 

F
A

S
E

   
D

E
   

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Desmatação 

Corte da vegetação na área de estaleiro 
e barragem. 

Corte da vegetação na área a inundar 
antes do início do enchimento da 

albufeira. 

- Afectação do coberto vegetal 
- Erosão dos solos 
- Alteração do uso do solo e da 

paisagem 
- Perturbação da fauna terrestre 

Tráfego de Pesados 
Circulação de veículos destinados ao 
transporte de maquinaria, materiais e 

pessoal. 

- Afectação temporária da qualidade do 
ar e do ambiente sonoro 

Barragem de Enrocamento 

Barragem e dos seus órgãos hidráulicos 
anexos. Estes últimos serão os 

seguintes: 
Descarregador de cheias. 

Descarga de fundo. 
Tomada de água 

- Alteração da topografia e da paisagem 
do local 

- Afectação da geologia, dos solos e do 
coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 
- Alteração do uso do solo  
- Afectação temporária da qualidade do 

ar, do ambiente sonoro e da qualidade 
da água 

F
A

S
E

   
D

E
   

 E
N

C
H

IM
E

N
T

O
   

E
   

E
X

P
L

O
R

A
Ç

Ã
O

 Albufeira 
Albufeira com NPA = 255,5, Volume útil 
de 508 919 m3 e área inundada de 125 

940 m2  

- Ocupação de solos 
- Alterações do uso do solo 
- Sedimentação / transporte de sólidos 
- Alteração do regime hídrico 
- Implicações hidrogeológicas 
- Afectação de estruturas vegetais e 

fauna terrestre  
- Qualidade da água 
- Alteração da paisagem 
- Actividades económicas / beneficiação 

Exploração do 
Empreendimento / 
Variações de Nível. 

Exploração para rega condicionada 
apenas pelo regime hidrológico das 

chuvas e caudal da ribeira de Lentiscais 

- Margens da ribeira / estabilidade  
- Erosão / degradação 
- Regime hídrico / cheias 
- Transporte de sólidos / sedimentação 
- Estado de equilíbrio da vegetação 
- Qualidade da água 

Descargas de Cheias, de 
Fundo 

Barragem de enrocamento dispondo de 
um descarregador de cheias equipado 

de uma descarga de fundo. 

 
- Regime hídrico 
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6. PROJECTOS ASSOCIADOS 

A Barragem do Couto da Piçarra constitui uma reserva de água para abastecimento 
agrícola. Neste sentido, definem-se como projectos associados todos os projectos 
autónomos, necessários ao funcionamento pleno do projecto, nomeadamente os 
projectos agrícolas que beneficiam da existência deste plano de água e especificamente 
o projecto de cultura de olival projectado para os terrenos da envolvente.  
 
Neste caso concreto o projecto associado corresponde a um olival super intensivo. 
 
O investimento proposto integra-se no Regulamento de Aplicação da Acção 1.1.1 – 
Modernização e Capacitação de Empresas, da Medida 1.1 – Inovação e 
Desenvolvimento Empresarial do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(PRODER) regulamentado pela Portaria n.º 289-A/2008 de 11 de Abril. 
 

 
 

FIG. III. 5 – Aspecto de um Olival Super intensivo 
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6.1 OBJECTIVO GERAIS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO DO OLIVAL 

SUPERINTENSIVO 

6.1.1 Objectivos Gerais 

 
• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento da 

empresa pela alteração do uso e aumento da eficiência das actividades 
produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação para o 
mercado; 

• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos 
investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

 
 
 
 
6.1.2 Objectivos Específicos e Justificação 

O projecto de investimento propõe instalação de um olival super intensivo para a 
produção de azeitona para azeite. Esta produção justifica-se pelo facto de se tratar de um 
produto característico da região, que representa uma mais valia com alto potencial de 
valor acrescentado, com perspectivas de crescimento e garantias de escoamento de 
produto nos mercados nacional e internacional. 
 
A exploração encontra-se localizada numa região de produção de azeite por excelência, 
com Denominação de Origem Protegida (DOP – Beira Interior), garante da qualidade do 
produto final, actualmente considerado uma das gorduras de eleição, pelas suas 
características e benefícios para a saúde. 
 
 
 
 
6.1.3 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO DO OLIVAL 

O objectivo é a implantação de um olival super intensivo com um elevado patamar de 
rendimento por unidade de área, produtivo, moderno e capaz de responder às exigências 
do mercado. 
 
Optou-se pela instalação de um elevado número de árvores por hectare (1975 
árvores/ha) de variedade Arbequina a um compasso de plantação de 1,35 x 3,75 m. 
 
Esta solução embora com maior risco, por apresentar um maior investimento inicial, tem 
um retorno económico e financeiro muito mais precoce, permitindo uma amortização dos 
capitais investidos com maior facilidade. 
 
Na figura seguinte é possível visualizar a área regada (105,77 + 136,25 ha) e área 
inundável aproximada da barragem (12,6 ha). 
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FIG. III. 6 – Área de instalação do olival e barragem sobre Ortofotomapa. 

 
 
 
 
6.2 Investimento Total Previsto 

Tendo em conta uma área potencial de instalação de 242 ha, o investimento total previsto 
para a instalação do olival super intensivo será de aproximadamente 1.936.000,00 €.  
 
 

12,6 ha
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6.3 Número de Postos de Trabalho a Criar 

A exploração irá necessitar de aproximadamente 3 postos de trabalho permanentes. 
 
Durante os primeiros 3 anos o olival vai necessitar de mão-de-obra eventual, equivalente 
a 5 postos de trabalho a tempo inteiro. 
 
As restantes necessidades de mão-de-obra, nomeadamente para a colheita mecânica da 
azeitona, são pontuais e supridas com prestação de serviços. 
 
 
 
 
6.4 Rentabilidade Esperada 

A rentabilidade esperada para o ano cruzeiro tem uma variabilidade bianual 
correspondente a uma variação de produção do olival, com um ano de boas produções 
(safra) intercalado por um ano de produção inferior (contra-safra). 
 
Proveitos esperados em ano cruzeiro por ha (safra):  
Kg de azeitona por árvore: 6,2 kg/arv. 
Kg de azeitona por hectare: 12.245 kg/ha 
Rendimento por hectare: 4.898,00 €/ha (considerando 0,40 €/kg de azeitona) 
 
Proveitos esperados em ano cruzeiro por ha (contra-safra):  
Kg de azeitona por árvore: 4,2 kg/arv. 
Kg de azeitona por hectare: 8.295 kg/ha 
Rendimento por hectare: 3.318,00 €/ha (considerando 0,40 €/kg de azeitona) 
 
Custos esperados em ano cruzeiro por ha (safra): 2.361,34 €/ha 
Custos esperados em ano cruzeiro por ha (contra-safra): 2.072,29 €/ha 
 
A Rentabilidade média por hectare em ano cruzeiro: 1.891,19 €/ha 
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7. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJECTO 

O prazo previsto para a execução da obra é de 6 meses, estando a exploração agendada 
a partir da data de conclusão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
 
 
 
8. INVESTIMENTO 

Os custos de investimento associados à construção do projecto são os apresentados no 
Quadro III. 4. 
 
 

Quadro III. 4 – Sumário das Estimativas de Custo 

Conjunto de obras 

Custos de investimento (€) 

Corpo da 
Barragem 

Descarrega
dor de 
Fundo 

Descarregador 
de Cheias TOTAL 

Barragem de 
Enrocamento 161 284,65€ 29 217,29 € 22 963,41 € 213 465,35 € 
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9. OUTROS ASPECTOS DO PROJECTO 

9.1 Materiais e Energia Utilizados e Produzidos 

Os principais materiais e energia utilizados na fase de construção da barragem são: 
 

• Inertes; 

• Adjuvantes para betão; 

• Betão pronto; 

• Cimento; 

• Solos 

• Aço; 

• Cofragens; 

• Sinalização e telecomunicações; 

• Cabos de telecomunicações; 

• Sinalética; 

• Tintas, colas, resinas, óleos e lubrificantes; 

• Elementos para vedação. 

 
A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de 
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de 
petróleo (gasóleo, gasolina e gás propano). Será também utilizada energia eléctrica da 
rede pública, nomeadamente no funcionamento do estaleiro. 
 
Na fase de exploração poderão ser utilizados alguns dos materiais referidos para a fase 
de construção, no âmbito de operações de manutenção e reparação ou de protecção. A 
energia utilizada durante a exploração do projecto é de origem eléctrica. Serão, ainda, 
utilizados combustíveis de origem fóssil nas máquinas e veículos afectos às actividades 
de manutenção, nomeadamente derivados do petróleo (gasóleo, gasolina e gás 
propano). 
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9.2 Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis 

Durante a fase de construção, os principais resíduos e efluentes líquidos produzidos são 
óleos usados, embalagens de tintas, de solventes, de óleos e de lubrificantes, baterias, 
pneus e outros materiais diversos e águas residuais domésticas resultantes do 
funcionamento do estaleiro. Assumem-se ainda como relevantes os materiais 
excedentários provenientes das terraplanagens. 
 
As emissões gasosas são constituídas por partículas em suspensão resultantes 
essencialmente da movimentação de terras e por gases de combustão produzidos pelos 
veículos e máquinas utilizadas na obra e emissão das centrais de britagem e betão. 
 
Na fase de exploração da infraestrutura, as principais actividades efectuadas são as 
actividades de manutenção da barragem, mas que não se espera gerarem quaisquer 
resíduos. 
 
As tipologias de resíduos gerados durante a construção do projecto estão listadas no 
Quadro III. 5. Os resíduos encontram-se agrupados segundo a sua classificação LER e 
identificados pelo respectivo código LER (de seis dígitos) e pelo número do subcapítulo 
(de quatro dígitos) em que se inserem. 
 
 

Quadro III. 5 – Resíduos Gerados na Fase de Construção 

Código 
LER 

Designação Perigosidade Acção Geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

Sim 

Implantação, operação e desactivação de 
estaleiros  
Construção das barragens e orgãos acessórios 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos não abrangidos em 
08 01 11 

Não 

08 01 17 
Resíduos de remoção de tintas e vernizes 
contendo solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

Sim 

08 01 18 Resíduos de remoção de tintas e vernizes Não 

08 01 21 
Resíduos de produtos de remoção de tintas 
e vernizes 

Sim 

08 03 12 Resíduos de tintas de impressão contendo 
substâncias perigosas 

Sim 

08 03 17 
Resíduos de tonner de impressão contendo 
substâncias perigosas 

Sim 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão Não 

12 01 13 Resíduos de soldadura Não 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim 

Funcionamento dos estaleiros 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 02 05 Óleos lubrificantes minerais Sim 

13 02 06 Óleos lubrificantes sintéticos Sim 
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(Cont.) 

Código 
LER 

Designação Perigosidade Acção Geradora 

13 03 01 
Óleos isolantes e de transmissão de calor 
contendo PCB 

Sim 
Funcionamento dos estaleiros 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 
Construção das barragens e orgãos acessórios 

13 03 07 
Óleos minerais isolantes e de transmissão 
de calor não clorados 

Sim 

13 03 08 Óleos sintéticos isolantes e de transmissão 
de calor 

Sim 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 10 Embalagens contaminadas Sim 

15 02 02 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de protecção 
contaminados com substâncias perigosas 

Sim 

Funcionamento dos estaleiros 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de protecção não 
abrangidos em 15 02 02 

Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 01 07 Filtros de óleos Sim 

16 01 12 Pastilhas de travões  Sim 

16 01 13 Fluidos de travões Sim 

16 02 11 
Equipamento fora de uso contendo CFCs, 
HCFC e HFC 

Sim 

Funcionamento dos estaleiros 
16 02 14 Equipamento electrónico industrial sem 

componentes perigosos 
Não 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento 
fora de uso não abrangidos em 16 02 15 
(Consumíveis informáticos) 

Não 

16 04 03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 

16 06 01 Acumuladores de chumbo Sim 

Funcionamento de estaleiros 

16 06 02 Acumuladores de níquel-cádmio Sim 

16 06 03 Pilhas contendo mercúrio Sim 

16 06 04 Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03) Não 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores Não 

16 06 06 Eléctrólitos de pilhas e acumuladores 
recolhidos separadamente 

Sim 

16 07 08 
Resíduos de limpeza de depósitos de 
combustíveis líquidos contendo 
hidrocarbonetos 

Sim 

06 07 09 
Resíduos contendo outras substâncias 
perigosas 

Sim 
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(Cont.) 

Código 
LER 

Designação Perigosidade Acção Geradora 

17 01 01 Betão Não 

Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 

17 01 02 Tijolos Não 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos Não 

17 01 06 
Mistura ou fracções separadas de ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos contendo 
substâncias perigosas 

Sim 

17 01 07 
Mistura ou fracções separadas de ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos 

Não 

17 02 01 Madeira Não 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 02 04 Vidro, plástico e madeira contaminado ou 
contendo substâncias perigosas 

Sim 

17 04 01 Cobre, bronze e latão Não 

Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 

17 04 02 Alumínio Não 

17 04 03 Chumbo Não 

17 04 04 Zinco Não 

17 04 05 Ferro e aço Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 04 09 
Resíduos metálicos contaminados com 
substâncias perigosas 

Sim 

Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 17 04 10 

Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão 
ou outras substâncias perigosas 

Sim 

17 04 11 Cabos não contendo substâncias perigosas Não 

17 05 03 
Solos e rochas contendo substâncias 
perigosas 

Sim 

Escavações e dragagens 
17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 Não 

17 05 05 
Lamas de dragagem contendo substâncias 
perigosas 

Sim 

17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 
17 05 05 

Não 

17 06 04 Materiais de isolamento sem amianto Não 
Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 17 09 04 

Mistura de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

Não 

19 08 01 Gradados Não 

Funcionamento dos estaleiros 

19 08 02 Resíduos de desarmenamento Não 

19 08 05 
Lamas do tratamento de águas residuais 
urbanas 

Não 

19 08 14 
Lamas de outros tratamentos de águas 
residuais industriais não abrangidos em 
19 08 13 

Não 
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(Cont.) 

Código 
LER 

Designação Perigosidade Acção Geradora 

20 01 01 Papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 
cantinas 

Não 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes e outrso resíduos 
contendo mercúrio 

Sim 

20 01 23 Equipamentos fora de uso contendo 
clorofluorcarbonetos 

Sim 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares Não 

20 01 35 
Equipamento eléctrico e elctrónico fora de 
uso contendo componentes perigosos 
(monitores de computador) 

Sim 

20 01 36 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de 
uso não contendo componentes perigosos 
(CPU’s, teclados, ratos, impressoras sem 
tinteiros ou fitas de impressão, entre outros) 

Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não Desmatação e Desarborização 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

Não 
Funcionamento dos estaleiros 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser 
considerados resíduos perigosos 

 
 
 
 
9.3 Ruído Produzido 

Durante a construção as principais fontes de ruído serão a circulação de veículos e o 
funcionamento de máquinas e equipamentos afectos à obra.  
 
Na fase de exploração não é esperada a ocorrência de ruído associado à presença da 
barragem do Couto da Piçarra e da respectiva albufeira. 
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CAPÍTULO IV  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será feita a caracterização da situação actual do ambiente na área de 
implantação do projecto, o que possibilitará posteriormente uma correcta identificação 
dos impactes do projecto e das suas alternativas. 
 
Todos os elementos considerados de interesse serão descritos detalhadamente, de modo 
a permitir o enquadramento adequado do projecto na sua área de influência e na área 
directamente afectada. 
 
Neste estudo privilegiou-se de forma muito intensa os levantamentos de campo e 
avaliações directas da localização e projecto estudado e de todas as suas relações com 
as estruturas existentes e os seus impactes directos, indirectos e cumulativos. 
 
Os factores importantes nesta situação são sem dúvida os valores ecológicos e 
ambientais, mas também os recursos hídricos e os usos e necessidades de água para 
assegurar o abastecimento de uma nova área de regadio com cerca de 65 ha a partir do 
armazenamento de água disponível na ribeira dos Lentiscais. 
 
Como foi já referido, o proposto foi desenvolver os estudos ambientais procurando 
encontrar e identificar as soluções que melhor possam conjugar e equilibrar a resposta às 
necessidades com a defesa e protecção dos valores ambientais fundamentais. 
 
Essa avaliação foi estendida às soluções estabelecidas anteriormente procurando 
verificar a validade dessas avaliações ou aprofundá-las de modo a não existirem dúvidas 
da sua inviabilidade ambiental e também técnica e económica. 
 
Naturalmente, todos os estudos desenvolvidos anteriormente, foram utilizados e 
reinseridos no EIA, evitando-se a necessidade da sua recuperação ou revisão de 
informação. 
 
Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de 
campo detalhados tendo-se considerado uma área de estudo bastante abrangente em 
torno do limite da albufeira e da linha de água afluente em estudo, com excepção dos 
descritores cuja especificidade exige uma área mais alargada. 
 
Foram ainda consultadas algumas das entidades que poderiam dispor de informação de 
interesse, tendo a profundidade das análises sido definidas para cada um dos 
descritores, em função da sua relevância face à situação específica dos projectos em 
estudo. 
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2. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

O presente ponto tem como objectivo a caracterização geológica e hidrogeológica da 
região de influência do Açude do Couto da Piçarra. 
Para a caracterização, foram utilizados como elementos de base, além dos trabalhos de 
campo: 
 

• Carta Geológica de Portugal, Folha 1, à escala 1: 500 000; 

• Carta Militar de Portugal, Folha n.º 282 (Zebreira – Idanha-a-Nova), à escala 1: 25 
000; 

• Carta Neotectónica de Portugal à escala 1: 1 000 000 e a Carta de Risco Sísmico  
à escala 1: 1 000 000. 

 
 
Foram ainda considerados e integrados todos os dados disponibilizados pelo projecto, 
nomeadamente os que se referem às características específicas do local do açude e da 
albufeira. 
 
A abordagem efectuada compreende os seguintes aspectos: 
 

a) Caracterização Geomorfológica – A descrição apresentada centra-se no 
desenvolvimento apresentado pelo Estudo Geológico e Geotécnico do Projecto e 
bibliografia da especialidade disponível, considerando a correspondência 
existente entre as grandes unidades estruturais ocorrentes ao longo da área em 
estudo e as grandes unidades geomorfológicas. 

b) Caracterizações Litoestratigráfica – Identificam-se e caracterizam-se as principais 
unidades litológicas e estruturais presentes na área em estudo, sendo 
mencionada a forma como o Açude em estudo atravessa estas unidades. 

c) Hidrogeologias – Identificam-se e caracterizam-se as principais unidades 
hidrogeológicas presentes na área em análise, sendo mencionada a forma como 
o Açude em estudo atravessa estas unidades. 

d) Tectónica – Relativamente à tectónica, são identificados os principais acidentes 
presentes, designadamente as falhas activas presentes na área de 
desenvolvimento do Açude em estudo, bem como o tipo de movimento 
associado. A análise tem por base o Estudo Geológico e Geotécnico, bibliografia 
disponível sobre a área e a Carta Neotectónica de Portugal. 

e) Sismotectónica e Sismicidade – A abordagem da sismicidade compreende a 
referência às principais zonas sismogénicas que enquadram a área de projecto e 
o conhecimento da sismicidade histórica, baseando-se na cartografia de 
isossistas de intensidade máxima. 

Considera-se também a inserção da área em estudo no zonamento sísmico do 
território nacional de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para 
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) de 1983. 
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f) Recursos Geológicos de Interesse Económico e Conservacionista – Os recursos 
geológicos de interesse económico são descritos e cartografados com base nos 
elementos recolhidos no levantamento de campo realizado no âmbito do 
projecto. Relativamente a recursos geológicos/geomorfológicos com particular 
interesse conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos e outros, são 
consideradas as ocorrências constantes no inventário efectuado pelo Grupo Pro 
Geo-Portugal e no inventário de Sítios com interesse geológico relativo ao 
projecto e-Geo. 

 
 
 
 
2.2 Enquadramento Geológico e Geomorfológico da Área em Estudo 

O território do concelho de Idanha-a-Nova onde se insere o projecto em estudo apresenta 
uma longa história geológica com inicio no Neoproterozóico (650 a 600 MA) e, ao longo 
da qual, tiveram lugar diversos eventos sedimentares, magmáticos e tectónicos. 
 
Esta região é constituída essencialmente por rochas metassedimentares do Grupo das 
Beiras (Silva et al., 1988) (FIG. IV. 1), uma das unidades do “Complexo Xisto-
Grauváquico Ante-Ordoviciano” (Costa, 1950), datadas do Neoproterozóico (Vendiano 
Médio?-Superior) (Palacios,1989; Sequeira, 1991; 1993 a). Nestas rochas sedimentares, 
as quais, correspondem a sedimentos depositados em meio marinho, existe um conjunto 
inferior constituído por xistos e metagrauvaques e, um conjunto superior com litologia 
mais variada constituído por xistos, metaconglomerados, metagrauvaques e 
metaquartzovaques (Sequeira, 1991, 1993a; Romão, 1994; Sequeira et al., 1999). 
 
No extremo Nordeste deste concelho aflora o Sinclinal Ordovícico de Penha Garcia, o 
qual, desenvolve-se com uma direcção geral NW-SE a WNW-ESE (FIG. IV. 1). O referido 
sinclinal apresenta-se numa posição de destaque face à planície que o cerca e se 
prolonga para Espanha consequência da sua constituição em possantes bancadas de 
quartzitos, as quais, apresentam elevada resistência à erosão (erosão diferencial). Assim, 
os quartzitos formam os dois flancos do sinclinal e as unidades que se sobrepõem a 
estes sendo constituídas por xistos e metarenitos (materiais mais sensíveis à erosão 
diferencial) preenchem uma área mais baixa entre os dois flancos. 
 
A formação do Grupo das Beiras apresenta dobramentos muito apertados, 
essencialmente com eixo vertical, os quais, correspondem à interferência de duas fases 
de deformação distintas. Assim, a mais antiga (Ante-Ordovícica) manifesta-se através de 
dobramentos de direcção geral NE-SW, sem clivagem de plano axial associada e, a mais 
recente (1ª fase de deformação hercínica) tendo sido mais intensa que a anterior 
manifesta-se através de dobramentos com direcção N60°W acompanhados por clivagem 
de plano axial muito penetrativa. Esta última fase de deformação controla a estruturação 
geral da região. 
 
Refere-se ainda uma fase de dobramento posterior (idade hercínica), a qual, originou 
dobramentos de pequena amplitude e clivagem de crenulação com expressão local. 
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Nas litologias que constituem a formação do Grupo das Beiras é frequente a presença de 
intrusões de rochas filonianas de carácter ácido, intermédio e básico (Ribeiro e Sequeira, 
1997; Sequeira et al., 1999) e de rochas graníticas e granodioríticas. 
 
Os granitóides, de idade hercínica (Serviços Geológicos de Portugal, 1992), afloram 
essencialmente na zona Norte deste concelho (FIG. IV. 1), nomeadamente em Idanha-a-
Nova e Monsanto, sendo parte integrante dos grandes maciços de Castelo Branco-
Idanha e Penamacor-Monsanto. Salienta-se ainda a presença de pequenas manchas nas 
proximidades da fronteira com Espanha, nomeadamente os granitos de Salvaterra do 
Extremo e de Segura e o tonalito de Batão de Baixo, os quais, constituem 
prolongamentos em território nacional dos maciços de Zarza-la-Mayor–Ceclavin 
(Corretge et al., 1989) e de Cabeza de Araya (Corretge, 1971). Por último, refira-se a 
presença de dois corpos de granodioritos de dimensão quilométrica em Zebreira e 
proximidades (Pereira, 1985; Pereira et al, 1986). 
 
A intrusão de rochas granitóides nos metassedimentos originam auréolas de 
metamorfismo de contacto, as quais, apresentam frequentemente espessuras da ordem 
das centenas de metros (Sequeira et al., 1999).  
 
A área do concelho de Idanha-a-Nova é atravessada por uma faixa alongada de direcção 
ENE-WSW onde afloram sedimentos continentais de idade cenozóica (Eocénico Superior 
a Pliocénico Superior), constituídos por conglomerados, arenitos e lutitos (FIG. IV. 1). Os 
referidos sedimentos continentais constituem dois grupos de unidades sendo o inferior 
correspondente a depósitos aluviais resultantes da alteração e desmantelamento de 
rochas preexistentes (granitóides e metassedimentos) (Ribeiro et al., 1965; Cunha, 1996) 
e, o superior correspondente a depósitos de cone aluvial localizados no sopé de escarpas 
tectónicas em consequência das sucessivas fases de soerguimento da Cordilheira 
Central Portuguesa (Cunha, 1996).  
 
Os referidos depósitos terão ocupado no passado uma área mais vasta, estando 
actualmente limitados tectonicamente por falhas essencialmente ENE-WSW, como a 
Falha do Ponsul e a Falha de Segura. A Norte da Falha do Ponsul existem apenas alguns 
pequenos retalhos de sedimentos cenozóicos encostados ao maciço granítico de Castelo 
Branco – Idanha, na zona de Senhora do Almurtão. 
 
A fracturação existente deverá ser muito antiga, tendo funcionado durante a orogenia 
hercínica e rejogado durante o ciclo alpino. A falha do Ponsul e a falha de Segura 
funcionaram durante a orogenia alpina como falhas inversas, com levantamento dos 
blocos NW.  
 
Recentemente os terraços fluviais, aluviões e coluviões individualizaram-se ao longo dos 
cursos de água e nos flancos das encostas (Sequeira et al., 1999). 
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Legenda: 1 - Depósitos Cenozóicos; 2 - Granitoídes; 3 - Ordovícico; 4 - Grupo das Beiras; 5 - Cavalgamentos; IN – Idanha-a-Nova. 

 

FIG. IV. 1 – Esboço Geológico da Região de Idanha-a-Nova, modificado de Serviços 
Geológicos de Portugal (1992) (Extraído de Sequeira, A. J. D.; Proença, J. M. S.; 2004)  

 
 
A geomorfologia do território do concelho de Idanha-a-Nova preserva as marcas dos 
últimos eventos tectónicos. Assim, o território deste concelho situa-se no rebordo Sul da 
Cordilheira Central Portuguesa, o qual, é constituído por uma escadaria de blocos 
tectónicos com orientação geral NE-SW a ENE-WSW.  
 
Os terrenos estão geralmente aplanados, exceptuando-se as cristas quartzíticas e os 
inselberge graníticos, e são drenados por cursos de água mais ou menos encaixados, 
normalmente controlados pelas estruturas tectónicas.  
 
O aplanamento referido anteriormente não se encontra, contudo, uniformemente à 
mesma cota, estando a região dividida nas seguintes unidades geomorfológicas (Ribeiro, 
1949) (FIG. IV. 2): 
 

• Superfície de Castelo Branco - estende-se para Norte da Falha do Ponsul e 
corresponde ao seu bloco levantado, onde afloram metassedimentos do Grupo 
das Beiras, assim como granitos e granodioritos, à cota média de 400 m. Esta 
superfície está inclinada para a Falha do Ponsul e levantada para NE. O relevo 
residual das cristas quartzíticas do Sinclinal de Penha Garcia ergue-se neste 
compartimento, 300 a 350 m acima do aplanamento geral; 
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• Restos da Superfície da Meseta - como é o caso dos terrenos que se estendem 

entre as duas cristas quartzíticas e de um retalho encostado à crista quartzítica 
NE, com cerca de 5 km2 de área, a cotas superiores a 600 m; 
� Superfície do Alto Alentejo - corresponde ao bloco rebaixado da Falha do 
Ponsul, conserva espesso registo cenozóico, está inclinada para o lado da falha e 
levantada para NE. Tem altitude média de 200 m na Campina de Idanha. 
Continua-se depois pelos terrenos do Grupo das Beiras, por pequenas manchas 
de rochas intrusivas e por alguns retalhos de sedimentos cenozóicos que se 
estendem para SE. 
 

 
 

Legenda: 1 - Superfície da Meseta; 2 - Superfície de Castelo Branco; 3 - Cobertura Cenozóica; 4 - Superfície do Alto Alentejo; 5 - Cristas 
Quartzíticas; 6 - Inselberg; 7 - Escarpa de Falha; IN – Idanha-a-Nova; PG - Penha Garcia; Ms - Monsanto. 

 

FIG. IV. 2 - Esboço Geomorfológico da Região de Idanha-a-Nova, modificado de Ribeiro 
(1943; 1949) (Extraído de Sequeira, A. J. D.; Proença, J. M. S.; 2004)  

 
 
O local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra caracteriza-se 
morfologicamente por um modelado suave, generalizadamente aplanado, permitindo o 
estabelecimento de cursos de água em vales abertos e amplos (FIG. IV. 3). 
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FIG. IV. 3 - Vista dos Vales Existentes Característicos da Área de Implantação do Projecto 

 
 
 
A drenagem principal do local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra 
encontra-se representada pela Ribeira dos Lentiscais, a qual, desenvolve-se em troço 
aproximadamente rectílineo de direcção NW-SE até ao Ribeiro do Roupeiro (afluente da 
Ribeira do Aravil). A drenagem subsidiária apresenta-se segundo direcções 
essencialmente perpendiculares, materializando-se por cursos de águas muito modestos 
de carácter torrencial, activos exclusivamente em épocas de forte pluviosidade  
(FIG. IV. 3). 
 
Tal como referido anteriormente, a implantação do corpo de aterro da barragem situa-se 
em vale aberto, amplo, relativamente simétrico embora com a vertente direita 
ligeiramente menos inclinada. A localização da barragem em estudo privilegia uma zona 
sensivelmente deprimida, suavemente inclinada para SE, delimitada por dois cabeços 
arredondados com cota máxima em torno dos 257 m. Na referida zona convergem três 
linhas de água de caudal modesto, com regime hidráulico sazonal, cujo aproveitamento 
pretende-se efectuar com o levantamento da barragem (FIG. IV. 4). 
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FIG. IV. 4 - Vista da Ribeira dos Lentiscais no Vale e Respectivos Afluentes 

 
 
 
 
2.3 Caracterização Litoestratigráfica 

Na FIG. IV. 5 apresenta-se o enquadramento geológico da região interessada pela 
Barragem do Couto da Piçarra, de acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1: 
500 000 (Folha 1). 
 
De acordo com o reconhecimento geológico de superfície realizado no âmbito do Estudo 
Geológico e Geotécnico do presente projecto, o local de implantação da albufeira, 
barragem e estruturas hidráulicas complementares desenvolve-se em terrenos da 
formação dos Conglomerados Arcósicos de Cabeço do Infante da Beira Baixa (C) 
datados do Mio-Pliocénico.  
 
Este litótipo apresenta-se localmente representado por uma sucessão irregular de areias 
finas silto-argilosas e argilas e siltes arenosos sendo maioritária a fáceis arenosa e 
lutítica, predominando areias finas silto-argilosas e argilas siltosas amareladas no topo e, 
argilas siltosas e silto-arenosas esverdeadas a acinzentadas inferiormente.  
 
Em suma, a formação Mio-Pliocénica é caracterizada por uma litoestratigrafia complexa e 
fundamentalmente irregular e aleatória, não constituindo horizontes estratigráficos do tipo 
bancada ou camada que permitam uma sistematização espacial regular. Tratam-se de 
sequências lenticulares truncadas onde níveis arenosos correspondentes a canais 
efémeros de energia elevada concorrem com domínios não canalizados de alagamento 
onde se depositou material fino em suspensão a partir de águas estagnadas ou fluindo 
muito lentamente. Refira-se que a esta formação terciária podem associar-se espessuras 
da ordem das várias dezenas de metros. 
 
Subjacente à referida formação dos Conglomerados Arcósicos da Beira Baixa (C) 
desenvolve-se o soco antigo representado pelos terrenos xistosos do Complexo Xisto-
Grauváquico Ante-Ordovício, os quais, afloram mais a Norte do local de implantação da 
Barragem do Couto da Piçarra. 
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FIG. IV. 5 - Localização do Projecto na Carta Geológica de Portugal, Folha n.º 1, à escala 1: 
500 000 
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Como cobertura aos terrenos Mio-Pliocénicos, ocorrem, na dependência directa da linha 
de água, solos aluvio-coluvionares (Co) numa extensão transversal de cerca de 50 m, 
com desenvolvimento geométrico em lente e, espessuras ao centro superiores a 2 m, 
biselando gradualmente no sentido do fecho da estrutura. Tratam-se de depósitos 
predominantemente areno-siltosos, com componente argilosa não negligenciável e restos 
vegetais abundantes que lhes conferem características tonalidades castanho escuras. 
 
Ocorrem também, ainda que com expressão localizada, níveis cascalhentos com clastos 
de génese variada: quartzito, quartzo leitoso e xistos, de continuidade lateral. 
 
Salienta-se ainda a ocorrência na área em estudo de um horizonte generalizado de solos 
orgânicos (So) que sustentam e fixam o coberto vegetal. 
 
No Anexo 2 – Elementos de Projecto, apresenta-se o enquadramento geológico do 
local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra, de acordo com o reconhecimento 
geológico de superfície elaborado no âmbito do Estudo Geológico e Geotécnico do 
presente projecto. 
 
 
 
 
2.4 Hidrogeologia 

Os recursos hídricos subterrâneos distribuem-se no território nacional em função das 
acções geológicas que moldaram esse território. Assim, o território de Portugal 
Continental pode ser dividido em quatro unidades hidrogeológicas (FIG. IV. 6), que 
correspondem às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra 
dividido: 
 

• Maciço Antigo, Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico; 

• Orla Mesocenozóica Ocidental ou Orla Ocidental; 

• Orla Mesocenozóica Meridional ou Orla Meridional; 

• Bacia do Tejo-Sado composta por duas sub-unidades, a Bacia Terciária do Tejo e 
Sado e a Bacia de Alvalade. 
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FIG. IV. 6 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental (Fonte: SNIRH, INAG) 

 
Os aquíferos mais produtivos e com recursos mais abundantes situam-se nas bacias 
meso-cenozóicas, ou seja, nas Orlas Ocidental e Meridional, ocupadas essencialmente 
por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada afectadas por fenómenos de 
metaformismo. O Maciço Antigo, onde a Barragem do Couto da Piçarra se localiza, 
dispõe, em geral, de poucos recursos. 
 
Do ponto de vista hidrogeológico, o território do concelho de Idanha-a-Nova é 
caracterizado pela ocorrência de permeabilidade de fissura nas áreas dominadas pela 
ocorrência de maciços rochosos e pela ocorrência de permeabilidade “em pequeno” nas 
áreas dominadas pela ocorrência de sedimentos continentais de idade cenozóica, 
particularmente os de textura arenosa e/ou cascalhenta. 
 
O local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra desenvolve-se numa área 
dominada pela presença de sedimentos continentais de idade cenozóica constituídos por 
conglomerados, arenitos e lutitos caracterizada pela ocorrência de permeabilidade “em 
pequeno”, especialmente na dependência dos níveis mais arenosos e/ou cascalhentos. 
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2.5 Tectónica 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1: 1 000 000 
(Cabral e Ribeiro, 1988), na região onde se insere a área de projecto identificam 
acidentes tectónicos activos conhecidos e com relevância, nomeadamente falhas certas 
com componente de movimentação vertical do tipo inverso (marcas no bloco superior) e 
falhas certas e prováveis de inclinação desconhecida com componente de movimentação 
vertical (marcas no bloco inferior) (FIG. IV. 8). 
 
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha n.º 1, à escala 1: 500 000 verifica-
se também a existência na região onde se insere a área em estudo de algumas falhas 
activas de carácter certo com orientação predominante NE-SW destacando-se a Falha do 
Ponsul pela proximidade à área do presente projecto (FIG. IV. 8). 
 
 
 
 
2.6 Sismotectónica e Sismicidade 

Na região de Idanha-a-Nova estão referenciadas algumas falhas das quais umas são 
consideradas activas e outras provavelmente activas.  
 
Esta designação refere-se a falhas que tiveram movimentação originadas pelo campo de 
tensões tectónicas resultante da Orogenia Alpina.  
 
Resumem-se em seguida os dados considerados relevantes face à localização da 
Barragem do Couto da Piçarra, no que se refere às falhas activas identificadas na região, 
bem como à sismicidade histórica e instrumental.  
 
 
 
 
2.6.1 Sismicidade 

Tendo em conta os dados históricos e instrumentais apresenta-se na FIG. IV. 7 a Carta 
de Intensidade Sísmica – Zonas de Intensidade Máxima em Portugal Continental 
elaborada no Serviço Meteorológico Nacional em 1974, estando a área de estudo 
localizada numa zona de intensidade máxima 5. 
 
A região de Idanha-a-Nova apresenta uma sismicidade difusa de baixa magnitude que se 
tem relacionado com os acidentes tectónicos activos da região, nomeadamente com a 
Falha do Ponsul. 
 
 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
 Volume 2 – Relatório Síntese 

Dezembro 2009 

IV - 14

 
 
 

 

FIG. IV. 7 - Zonas Sísmicas do Território Continental Português 

 
 
Para efeitos da quantificação da acção dos sismos, o “Regulamento de Segurança e 
Acção para Estruturas de Edifícios e Pontes” e o EC8-DNA (1998) consideram o território 
continental português dividido em 4 zonas: A, B, C e D, segundo ordem decrescente de 
sismicidade. 
 
Os valores característicos das acções dos sismos são quantificados em função da zona 
em que se situa a estrutura – coeficiente de sismicidade (α) – e da natureza dos terrenos 
a mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1.0, 0.7, 0.5 e 0.3, 
respectivamente para as zonas sísmicas A, B, C, e D.  
 
De acordo com este zonamento, a área em estudo que se integra no território do 
concelho de Idanha-a-Nova está incluída na zona sísmica C, de médio risco sísmico, à 
qual corresponde o valor de 0,5 para o coeficiente de sismicidade (FIG. IV. 9). 
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FIG. IV. 8 – Excerto da Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1: 1 000 000 
(Cabral e Ribeiro, 1988) 
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FIG. IV. 9 – Carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental 

 
 
 
 
2.7 Recursos Minerais 

De acordo com os dados consultados constatou-se que não existem actualmente na área 
em estudo que será abrangida pela futura albufeira quaisquer explorações mineiras. 
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2.8 Recursos Geológicos de Interesse Económico e Conservacionista 

Em termos de recursos geológicos de interesse económico constatou-se através do 
levantamento de campo efectuado em Outubro de 2009 a inexistência dos mesmos. 
 
Relativamente a recursos geológicos / geomorfológicos com particular interesse 
conservacionista, por motivos científicos, estéticos e outros, verificou-se, em resultado da 
consulta das ocorrências constantes no inventário efectuado pelo Grupo Pro Geo-
Portugal e do inventário de Sítios com interesse geológico relativo ao projecto e-Geo, a 
inexistência de registos na área de projecto e envolvente próxima. 
 
 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 19

 
3. SOLOS 

3.1 Metodologia Geral 

O estudo dos solos foi orientado no sentido de caracterizar os solos ocorrentes na zona 
directamente afectada pela albufeira da Barragem do Couto da Piçarra em estudo. 
 
Pretende-se assim avaliar o seu valor e aptidão de uma forma qualitativa e quantitativa, 
relacionando-o com o conjunto da região de Idanha-a-Nova. 
 
Face à existência de cartografia pormenorizada de solos da região onde se insere o 
presente projecto foi utilizada como base a Carta Complementar dos Solos, Folha n.° 282 
(Zebreira – Idanha-a-Nova) à escala 1: 25 000 publicada pelo Centro Nacional de 
Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA).  
 
As unidades pedológicas foram integradas na legenda da Carta dos Solos do Mundo da 
FAO/UNESCO, de acordo, fundamentalmente, com a quarta versão revista e publicada 
em 1987. 
 
A análise da capacidade de uso do solo da área em estudo foi realizada com base na 
cartografia disponível, nomeadamente a Carta da Capacidade de Uso do Solo, Folha n.° 
282 (Zebreira – Idanha-a-Nova) à escala 1: 25 000 publicada pelo Centro Nacional de 
Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA).  
 
 
 
 
3.2 Unidades Cartográficas dos Solos 

Nesta análise constatou-se que na área destinada para a implantação do presente 
projecto, e na sua imediata envolvente, dominam mais do que uma classe de solos que, 
segundo a Carta Complementar de Solos, Folha n.° 282 (Zebreira – Idanha-a-Nova) à 
escala 1: 25 000 (FIG. IV. 10) são denominadas de: 
 

• Aluviossolos Modernos (Al) - Estes solos recebem em geral, periodicamente, 
adições de sedimentos aluvionares; são solos não hidromórficos, constituídos por 
depósitos estratificados de aluviões; pH entre 6.5 e 7.5; em muitos casos, a toalha 
freática encontra-se a menos de 2 metros de profundidade; relevo plano ou quase 
plano; encontram-se geralmente humedecidos e fortemente influenciados na sua 
economia de água, vegetação e biologia pela presença dessa toalha freática. 

 
• Litossolos de Climas de Regime Xérico, de Xistos ou Grauvaques (Ex) - São 

solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, 
praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é 
frequentemente um Cp, podendo haver um A ou Ap de espessura reduzida, caso 
em que existe pequena acumulação de matéria orgânica. A ausência de 
horizontes genéticos é fundamentalmente devida a escassez de tempo para o seu 
desenvolvimento se dar. São solos incipientes derivados de rochas consolidadas 
(Xistos e Grauvaques), de espessura efectiva normalmente inferior a 10 cm. 
Encontram-se predominantemente em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a 
erosão geológica recente. Estes solos são formados em climas de regime xérico.  
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• Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de Textura Mediana (Sb) - 
São solos incipientes de origem coluvial localizados em vales, depressões ou na 
base das encostas. São solos de baixas sem carbonatos no perfil e com textura 
franca ou mediana. 

 
• Solos Argiluviados, Pouco Insaturados, Mediterrâneos Vermelhos ou 

Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de Arenitos Arcósicos ou 
Arcoses (Srt) - São solos evoluídos de perfil A, em que o grau de saturação do 
horizonte B é superior a 35% e que aumenta, ou pelo menos não diminui, com a 
profundidade e nos horizontes subjacentes. São solos argiluviados poucos 
insaturados de cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A ou B, ou em 
ambos, que se desenvolvem em climas com características mediterrâneas 
(Regime Xérico). Estes solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de Arenitos 
Arcósicos ou Arcoses são formados a partir de rochas não calcárias. 

 
• Solos Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de Materiais 

Arenáceos Pouco Consolidados ou de Arenitos Grosseiros (Vt) - São solos 
pouco evoluídos, formados a partir de rochas não calcárias; pequena espessura 
efectiva, frequentemente pobres sob o ponto de vista químico; baixo teor em 
matéria orgânica; expansibilidade baixa ou nula, permeabilidade rápida e 
capacidade de campo mediana. 

 
 
Da análise da Carta Complementar de Solos, Folha n.° 282 (Zebreira – Idanha-a-Nova) à 
escala 1: 25 000 do Centro Nacional de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário 
(CNROA) tal como apresentada na figura anterior é ainda possível constatar que algumas 
das classes de solos anteriormente enunciadas ocorrem em associações entre as quais 
destacam-se as seguintes: 
 

• Sb + Al 
 

• Vt + Srt 
 
 
A Barragem do Couto da Piçarra, tal como se verifica na FIG. IV. 10, intercepta 
directamente as seguintes classes de solos: 
 

• Solos Incipientes – Coluviossolos; 

• Solos Litólicos – Não Húmicos, Pouco Insaturados; 

• Solos Argiluviados Pouco Insaturados – Solos Mediterrâneos. 
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FIG. IV. 10 – Localização do Projecto sobre a Carta Complementar dos Solos, Folha n.° 282 
(Zebreira – Idanha-a-Nova) à escala 1: 25 000 
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3.3 Capacidade de Uso do Solo 

Este tipo de classificação é utilizada não para saber qual o tipo de solo genético existente 
num determinado local, mas tão somente para determinar o seu valor produtivo, a sua 
susceptibilidade e aptidão ao aproveitamento agrológico, feita em função do potencial 
agrícola do solo. 
 
Segundo o CNROA (Centro Nacional de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário) a 
Capacidade de Uso do Solo é a interpretação e agrupamento dos solos em função das 
suas potencialidades e limitações. Assim sendo, foram definidas (pela referida entidade) 
classes de capacidade de uso do solo de forma a agrupar solos que apresentem o 
mesmo grau de limitações, que sejam responsáveis pela afectação do uso do solo 
durante um período de tempo longo. 
 
O número de classes definidas é cinco, mais concretamente: A, B, C, D e E. Posto isto, 
seguidamente proceder-se-á à definição destas Classes de Capacidade de Uso de solo: 
 

• Classe A – são solos com capacidade de uso agrícola muito elevada, em terrenos 
planos (0 a 8 %), com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou 
riscos ligeiros e susceptíveis de utilização agrícola intensiva e de outras 
utilizações. 

 
• Classe B – são solos com capacidade de uso agrícola elevada, com limitações 

moderadas e riscos de erosão, no máximo, moderados e susceptíveis de 
utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações. 

 
• Classe C – são solos com capacidade de uso mediana, com limitações 

acentuadas, podendo atingir elevados riscos de erosão (em situação extrema); 
estes solos são susceptíveis a utilização agrícola pouco intensiva e de outras 
utilizações. 

 
• Classe D – são solos que não são susceptíveis de utilização agrícola, salvo casos 

muito especiais; detém imitações severas e riscos de erosão elevados a muito 
elevados. Possuem poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração 
de pastos e exploração florestal. Poder-se-á dizer que são solos com capacidade 
de uso baixa. 

 
• Classe E – são solos de uso limitado em geral não susceptíveis de utilização 

agrícola, salvo em casos muito especiais. Os riscos de erosão são elevados a 
muito elevados, tratando-se de solos com poucas ou moderadas limitações para 
pastagem, exploração de matos e exploração florestal. 
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De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, Folha n.° 282 (Zebreira – Idanha-
a-Nova) à escala 1: 25 000 (FIG. IV. 11) publicada pelo Centro Nacional de 
Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (CNROA) é possível constatar que as 
Classes de Capacidade de Uso do Solo dominantes na área de projecto e envolvente 
próxima são a Classe Ee a Norte e Noroeste e as associações de classes De+Ce a 
Oeste e Sudoeste, Ds+De a Este e Nordeste e Ds+Cs no fundo dos vales da Ribeira dos 
Lentiscais e seus afluentes, as quais, apresentam no seu conjunto uma utilização agro-
pecuária, nomeadamente áreas agrícolas e áreas de pastagens.  
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FIG. IV. 11 - Localização do Projecto sobre a Carta de Capacidade de Uso do Solo, Folha n.° 
282 (Zebreira – Idanha-a-Nova) à escala 1: 25 000 
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4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Neste ponto foi realizada uma abordagem climatológica da área afecta ao projecto, quer 
a nível regional, visando a caracterização dos principais elementos do clima da região em 
estudo, quer a nível local, em termos de microclima. 
 
Para a caracterização climática regional a metodologia a seguir consistiu em: 
 

− Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base; 

− Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação 
potencial, velocidade e direcção do vento, entre outros); 

− Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, 
geadas, trovoadas, etc.). 

 
 
As informações meteorológicas consideradas neste estudo (INMG, 1991) referem-se às 
seguintes Estações Climatológicas e Udométricas: 
 

− Estação Climatológica de Castelo Branco (Lat. 39º 49’ N, Long. 7º 29’ N e Alt. 
380 m), localizada a 30 km do local de implantação do Projecto; 

− Estação Udométrica de Ladoeiro (Lat. 39º 51’ N, Long. 7º 16’ N e Alt. 225 m), 
localizada a 11 km do local de implantação do projecto. 

 
 
Ao nível local pretende-se caracterizar os principais padrões microclimáticos, actualmente 
ocorrentes na área do projecto e que possam vir a ser passíveis de alteração, em 
consequência da construção da barragem e enchimento e operação da respectiva 
albufeira. 
 
 
 
 
4.2 Enquadramento Climático 

Ao analisar o clima da região, deve ter-se em consideração a influência fundamental dos 
grandes centros de acção da dinâmica atmosférica que afectam o país. Neste aspecto, 
Portugal (e de uma forma geral a Península Ibérica) encontra-se a uma latitude muito 
sensível, próximo do limite entre a circulação de Oeste e a cintura de altas pressões 
subtropicais: limite oscilante que, ao longo do ano, deixa o país submetido a condições 
atmosféricas de feição bem diferente. 
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Assim, há que ter em conta a presença do jet stream em altitude, responsável pela 
deslocação da frente polar (para Norte no Verão e para Sul no Inverno) e pelo jogo 
complexo das massas de ar à superfície (Medeiros, C.A., 1987). 
 
Há a registar, igualmente, a influência tanto do oceano como do relevo no clima do país. 
 
Quando caminhamos para o interior, o Inverno torna-se cada vez mais frio e o Verão 
cada vez mais quente, aumentando fortemente a amplitude térmica anual.  
 
O afastamento em relação ao mar e os obstáculos orográficos fazem com que as 
influências atlânticas deixem praticamente de se fazer sentir, dando lugar a 
características mais continentais.  
 
As serras do Gerês, de Cabreira, do Alvão e do Marão formam uma barreira montanhosa 
entre as terras transmontanas e a região do litoral, constituindo uma linha de 
condensação poderosa que explica o contraste de clima entre as duas regiões separadas 
por ela, representando um obstáculo à passagem dos ventos húmidos do Atlântico para o 
interior. 
 
A região em estudo pode definir-se, deste modo, como de carácter marcadamente 
continental, ilustrado pela ocorrência de uma elevada amplitude térmica anual, apenas 
com alguns vestígios ténues de influência mediterrânica e atlântica. 
 
De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por Invernos frios 
e Verões moderados, ou seja: 
 

• A temperatura mínima média do mês mais frio está compreendida entre 1ºC e 
2ºC, verificando-se entre 30 a 40 dias por ano com temperaturas negativas; 

• A temperatura máxima média do mês mais quente está compreendida entre 23 
e 29ºC, registando-se 20 a 100 dias por ano com temperaturas máximas 
superiores a 25ºC. 

 
 
De acordo com o Atlas do Ambiente (FIG. IV. 12), a temperatura média diária da região 
varia entre os 15,0 e os 16,0 ºC. Para a precipitação, os valores médios anuais variam 
entre os 600 e os 700 mm. 
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A região em estudo apresenta valores de humidade atmosférica que variam entre os 65 e 
70%, enquanto que os valores médios anuais de insolação oscilam entre 2 600 e  
2 700 horas (ver FIG. IV. 12). 
 
Ainda de acordo com o Atlas do Ambiente, a região em estudo apresenta um número 
entre 40 e 50 dias de Geada por ano. 
 
De uma maneira geral, verifica-se que a região é caracterizada por um clima com 
características mais continentais. 
 
 
 
 
4.3 Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permite classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta 
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos 
de clima planetários. 
 
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard, A., 
Tabeau, M., 1993), ou seja: 
 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais 
frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente 
apresenta valores superiores a 10ºC; 

 
 
s Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais 

seco do semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre 
frio e inferior a 40 mm; 

 
 
b Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês 

mais quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja 
temperatura média é superior a 10ºC. 

 
 
Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo 
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
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4.4 Meteorologia 

As informações meteorológicas consideradas neste estudo (INMG, 1991) referem-se a  
uma Estação Climatológica (Castelo Branco) e a uma Estação Udométrica (Ladoeiro), 
pois são as que, atendendo à sua localização e proximidade à área de estudo, poderão 
caracterizar melhor o clima desta zona. 
 
É, no entanto, de salientar que localmente poderão ocorrer algumas variações climáticas, 
face às estações escolhidas, devido a condições particulares, nomeadamente a orografia. 
 
Para efeitos da caracterização climatológica da área de estudo, consideraram-se os 
seguintes parâmetros registados nas estações meteorológicas consideradas: 
 

− Temperatura do ar; 

− Precipitação; 

− Humidade; 

− Insolação; 

− Evaporação; 

− Regime de ventos; 

− Nevoeiro; 

− Nebulosidade; 

− Orvalho; 

− Geada; 

− Granizo; 

− Queda de neve. 
 
 
 
 
4.4.1 Temperatura 

No Quadro IV. 1 apresentam-se os valores mensais de precipitação e temperatura da 
estação meteorológica de Castelo Branco. 
 
 

Quadro IV. 1 – Valores de Precipitação média anual e Temperatura Média anual da Estação 
Meteorológica de Castelo Branco no período de 1951 / 1980 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Precipitação média 
(mm) 

125,8 117,1 102,2 58,5 51,8 31,3 9,7 6,3 31,3 83,6 105,6 98,2 

Temperatura média 
(ºc) 

8,2 9,2 11,2 13,7 17,2 21 24,5 24,4 21,6 16,7 11,4 8,6 
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FIG. IV. 12 – Temperatura Média Anual; Precipitação Anual, insolação e Humidade Relativa  
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A temperatura média anual registada na estação climatológica de Castelo Branco é de 
15,6 ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 8,2 ºC, em Janeiro, e a do mês 
mais quente de 24,5 ºC, registada no mês de Julho. Estes valores traduzem o carácter 
relativamente moderado do clima local. 
 
A amplitude térmica diária é máxima nos meses de Verão (Julho ou Agosto) devido ao 
forte arrefecimento nocturno e às elevadas temperaturas que se fazem sentir durante o 
dia. 
 
No que respeita aos valores de precipitação, regista-se o valor mais elevado 125,8 mm 
no mês de Janeiro, e o valor de menor precipitação 6,3 mm no mês de Agosto. 
 
Na FIG. IV. 13 apresenta-se o gráfico Termo-Pluviométrico da Estação Climatológica de 
Castelo Branco no período entre 1951 e 1980. 
 
 

 

FIG. IV. 13 – Gráfico Termo-Pluviométrico da Estação Climatológica de Castelo Branco 

 
 
Da análise da figura anterior correspondente ao gráfico Termo-Pluviométrico da região 
em estudo pode-se concluir que na região em estudo os meses mais quentes, Julho e 
Agosto (estação de Verão), são os que apresentam menores precipitações. Os meses 
mais chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ou seja, em Dezembro, Janeiro 
e Fevereiro (estação de Inverno). 
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4.4.2 Precipitação 

No Quadro IV. 2 apresentam-se os valores mensais de precipitação da estação 
meteorológica de Castelo Branco e da estação Udométrica do Ladoeiro. 
 

Quadro IV. 2 – Valores de Precipitação média anual da Estação Meteorológica de Castelo 
Branco e da estação Udométrica do Ladoeiro no período de 1951 / 1980 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Castelo 
Branco Precipitação 

média (mm) 

125,8 117,1 102,2 58,5 51,8 31,3 9,7 6,3 31,3 83,6 105,6 98,2 

Ladoeiro 84,3 84,3 80,3 51,7 46,2 33,6 7,2 9,2 28,8 67,1 74,5 72 

 
 
O valor de precipitação anual registado na estação de Castelo Branco é de 821,4 mm, 
com a maior concentração de precipitação no mês de Janeiro (125,8 mm) e a mínima em 
Agosto (6,3 mm). 
 
No que respeita à Estação Udométrica do Ladoeiro, de maior proximidade à área do 
projecto, verificam-se algumas diferenças significativas, em virtude da diferente 
localização geográfica e altitude entre as duas estações (ver FIG. IV. 14), nomeadamente 
nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Outubro, Novembro e Dezembro. 
 
Assim, nesta estação, no período entre 1951 e 1980, a precipitação média anual foi de 
639,3 mm, valor inferior ao obtido para Castelo Branco. Em termos de precipitação média 
mensal, os maiores valores verificaram-se nos meses de Janeiro e Fevereiro com 
84,3mm e os mais baixos em Julho com 7,2 mm. 
 
 

 
 

FIG. IV. 14 – Valores da Precipitação da Estação Climatológica de Castelo Branco e da 
Estação Udométrica do Ladoeiro 
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• O regime da precipitação é bastante regular, tal como a distribuição das 
precipitações excepcionais ao longo do ano, mostrando uma frequência reduzida 
a mínima no período do Verão; 

 
• A distribuição dos valores diários excepcionais parece indicar que estes 

dependem de um processo pluvioso dominante: prolongadas precipitações 
frontais, mais marcantes nos meses mais invernosos. Esta inferência decorre da 
referida regularidade anual.  

 
 
 
 
4.4.3 Humidade 

No Quadro IV. 3 apresentam-se os valores mensais de Humidade Relativa do Ar da 
estação meteorológica de Castelo Branco. 
 
 

Quadro IV. 3 – Valores de Humidade Relativa na Estação Meteorológica de Castelo Branco 
no período de 1951 / 1980 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Humidade 
relativa (%) 

9h 84 81 75 66 62 58 52 52 62 72 79 82 

15h 71 66 59 50 47 42 33 32 41 54 64 69 

 
A Humidade relativa média do ar observada na Estação Climatológica de Castelo Branco 
regista o seu mínimo diurno durante o período da tarde, uma vez que estes valores 
variam na razão inversa da temperatura (ver FIG. IV. 15). 
 
 

 

FIG. IV. 15 – Valores da Humidade Relativa do Ar versus Temperatura na Estação 
Climatológica de Castelo Branco 
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Na figura anterior representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, 
observada na referida estação no período de 1951 a 1980. 
 
Considera-se que os registos de Humidade relativos às 9h são, geralmente, uma boa 
aproximação da média dos valores das 24 horas diárias. 
 
Na Estação Climatológica de Castelo Branco, o valor médio anual de humidade relativa 
às 9h é de 69%, variando entre um máximo de 84% em Janeiro e um mínimo de 52% em 
Julho e Agosto (ver FIG. IV. 16). 
 
No que respeita ao valor médio anual de humidade relativa às 15h é de 52%, variando 
entre um máximo de 71% em Janeiro e um mínimo de 32% em Agosto. 
 
 

 

FIG. IV. 16 – Humidade Relativa do Ar da Estação Climatológica de Castelo Branco 

 
 
 
 
4.4.4 Nebulosidade 

No Quadro IV. 4 e FIG. IV. 17 apresenta-se a variação anual da ocorrência de 
nebulosidade, expressa em décimos de céu com nuvens, em que o valor “0” indica céu 
totalmente limpo e o valor “10” céu totalmente encoberto. Constata-se que não ocorrem 
diferenças significativas entre o período da manhã e da tarde. 
 

Quadro IV. 4 – Valores Mensais de Nebulosidade nos períodos das 9h e 15h na Estação 
Climatológica de Castelo Branco no período de 1951 / 1980 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Nebulosidade 
9h 6 6 5 5 4 3 2 2 3 4 5 5 

15h 6 6 6 5 5 4 2 2 4 5 5 6 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 37

 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 17 – Nebulosidade Média do Ar na Estação Climatológica de Castelo Branco  

 
 
A nebulosidade medida às 9h na Estação Climatológica de Castelo Branco varia entre um 
máximo de 6/10 de céu coberto em Janeiro e Fevereiro e um mínimo de 2/10 em Julho e 
Agosto. A média anual é de 4/10 de céu coberto. 
 
 
 
 
4.4.5 Evaporação 

No Quadro IV. 5 apresentam-se os valores mensais de Evaporação da estação 
meteorológica de Castelo Branco nos períodos de 1951 / 1980. 
 
 

Quadro IV. 5 – Valores de Humidade Relativa na Estação Meteorológica de Castelo Branco 
no período de 1951 / 1980 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Evaporação 
(mm) 

47,7 56 85,2 113,4 142,2 174,8 239,8 241,3 172,2 106,7 60,8 50,6 
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FIG. IV. 18 – Evaporação na Estação Climatológica de Castelo Branco 

 
Na Estação Climatológica de Castelo Branco os Valores de evaporação medidos variam 
entre o máximo de 239,8 mm em Julho e um mínimo de 47,7 mm em Janeiro. O valor 
total anual é de 1490,7 mm. 
 
 
 
 
4.4.6 Nevoeiro, Geada, Granizo e Neve 

No Quadro IV. 6 apresentam-se os números de dias de ocorrência de Neve, Granizo, 
Geada e Nevoeiro por mês na estação meteorológica de Castelo Branco nos períodos de 
1951/ 1980. 
 

Quadro IV. 6 – Números de dias de ocorrência de neve, granizo, geada e nevoeiro na 
Estação Meteorológica de Castelo Branco no período de 1951 / 1980 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Neve 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Granizo 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 

Geada 1,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 

Nevoeiro 2 1,3 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1,3 2,2 
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FIG. IV. 19 – Ocorrência de Neve, Geada, Granizo e Nevoeiro na Estação Climatológica de 
Castelo Branco 

 
 
Na zona em estudo a ocorrência de nevoeiros pode verificar-se durante todo o ano, com 
menor incidência durante o Verão. De acordo com os valores registados na  
Estação Climatológica de Castelo Branco, o número de dias de nevoeiro por ano é, em 
média de 9,5 
 
No que diz respeito à geada, verifica-se que ocorre em cerca de 4,6 dias ao longo do 
ano, concentrados nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro e Dezembro. 
 
O granizo e saraiva ocorrem ao longo de quase todo o ano, com valores muito reduzidos, 
mas superiores nos meses de Fevereiro. 
 
Na Estação de Castelo Branco, no período compreendido entre 1951 e 1980, foi 
registada queda de neve num total anual de 8 dias. 
 
 
 
 
4.4.7 Regime de Ventos 

No Quadro IV. 7 apresentam-se a Frequência e Velocidade do vento na estação 
meteorológica de Castelo Branco nos períodos de 1951/ 1980. 
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Quadro IV. 7 – Frequência e Velocidade de Vento 

RUMO 
Frequência Velocidade 

(%) (km/h) 

N 15,3 7 

NE 17,1 7,5 

E 14 6,5 

SE 4 5,3 

S 9,3 6,8 

SW 11,4 9,3 

W 16,9 8,6 

NW 10,8 7,9 

 
 
Segundo os dados da Estação Climatológica de Castelo Branco, os ventos dominantes 
são de Nordeste (17,1%), seguindo-se os quadrantes Oeste (16,9%), Norte (15,3%), Este 
(14%), Sudoeste (11,4%), Noroeste (10,8%), Sul (9,3%) e Sudeste (4%). 
 
As maiores velocidades médias registadas nesta estação ocorrem nos quadrantes 
Sudoeste, Oeste, Noroeste e Nordeste (9,3 km/h, 8,6 km/h, 7,9km/h e 7,5 km/h). 
 
Na FIG. IV. 20 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à Estação Climatológica de 
Castelo Branco, com indicação da frequência e velocidade média dos ventos. 
 
 

 

FIG. IV. 20 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo 
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5. HIDROLOGIA  

5.1 Metodologia 

Este estudo foi realizado com base na análise e interpretação da informação disponível, 
nomeadamente no site do INAG (SNIRH e INSAAR) e na Memoria descritiva do Projecto 
e tem como objectivo o enquadramento hidrográfico da área de projecto e a posterior 
avaliação de impactes da Barragem do Couto da Piçarra. 
 
 
 
 
5.2 Hidrografia 

Tendo por base as sete regiões hidrográficas em que foi dividido o território de Portugal 
Continental, de acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 
Água de Portugal, o presente projecto insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo 
(DGRAH, 1981), mais concretamente na sub-bacia da ribeira de Lentiscais. 
 
A bacia do rio Tejo corta longitudinalmente a Península Ibérica, com uma orientação 
dominante de Este – Oeste. De forma alongada, e cobrindo uma área de 80 149 km2 (55 
769 km2 em Espanha e 24 380 km2 em Portugal), a bacia do Tejo é limitada a Norte pelas 
bacias do Douro e Mondego e a Sul pelas bacias do Guadiana e Sado (DGRAH, 1986). 
 
O rio Tejo nasce na serra de Albarracim, a cerca de 1 600 m de altitude. No seu percurso 
de 875 km, 230 situam-se em Portugal. Os principais afluentes do Tejo em Portugal são: 
na margem direita os rios Erges, Pônsul, Ocreza e Zêzere; e na margem esquerda os rios 
Sever e Sorraia (DGRAH, 1986). 
 
Segundo o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, 
a ribeira de Lentiscais, interceptada pela barragem, é um afluente da ribeira de Avaril que 
por sua vez é um afluente da margem direita do rio Tejo (ribeira dos Lentiscais). 
 
A bacia hidrográfica da ribeira de Avaril tem uma forma rectangular alongada com uma 
orientação Nordeste – Sudoeste (FIG. IV. 21). 
 
As características físicas da linha de água interceptada bem como a sua classificação, de 
acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal, que traduz a hierarquia entre 
os diferentes cursos de água, são apresentadas no Quadro IV. 8. 
 
 

Quadro IV. 8 – Características e Classificação Decimal do Curso de Água Interceptado 

Curso de Água 
Classificação 

Decimal 
Área da Bacia 

(km2) 
Comprimento 

(km) 

Ribeira dos Lentiscais 301 114 14 17,1 7,3 
Fonte: ”Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 1981. 
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De forma a enquadrar a ribeira de Lentiscais, apresenta-se a classificação e 
hierarquização dos cursos de água na área do projecto e envolvente no Quadro IV. 9. 
 

Quadro IV. 9 – Hierarquia das principais linhas de água na área de projecto e envolvente 

Rio Tejo (301) 
Rio Avaril 
(301 114) 

Ribeira de Lentiscais          301 114 14) 

 
 
 
 
5.3 Aspectos Hidrológicos 

Não existem actualmente quaisquer estações hidrométricas situadas nos cursos de água 
da envolvente próxima da área do projecto. A estação mais próxima localiza-se na 
Ribeira da Touliça, situada na freguesia da Zebreira. Esta estação hidrométrica é 
designada de Touliça 140/01 e situa-se aproximadamente a 8,5 km a Este da área de 
intervenção, não sendo por isso mesmo os dados da mesma representativos da situação 
existente na ribeira dos Lentiscais. 
 
No âmbito do Estudo Hidrológico desenvolvido para o projecto, verifica-se que a bacia 
hidrográfica correspondente à secção a montante é de 3,100 km2. No Quadro IV. 10 
apresentam-se as suas principais características.  
 

Quadro IV. 10 – Características da Bacia Hidrográfica da Barragem 

Área (km2) 3,1 

Comprimento da linha de água principal (km) 5,00 

Cota máxima da linha de água principal 345,00 

Cota máxima da bacia 345,00 

Cota mínima da bacia 248,00 

Altura média (hm) (m) 43,13 

Cota média 291,13 

Perímetro (km) 8 

Índice de compacidade (P/Pc) 1,282 

 
 
 

a) Precipitação e Escoamento Anuais 
 
No sentido de avaliar a probabilidade de enchimento da barragem foram analisados as 
precipitações e correspondentes escoamentos anuais no local. Dado tratar-se de uma 
pequena bacia hidrográfica, e pretendendo-se atender aos factores fisiográficos na 
avaliação das precipitações, optou-se pelos registos da Estação de Ladoeiro, já que, pela 
análise da carta de isoietas da precipitação anual, se verifica ser a mais representativa da 
área de estudo. Esta estação trata-se de uma estação meteorológica cujo código é 
14N/02UG. 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 43

 
 

FIG. IV. 21 – Enquadramento Hidrográfico da Região em Estudo. Sub-bacia da Ribeira de 
Avaril 

 
 





 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 45

 
 
Os registos de precipitações utilizados no projecto foram fornecidos pelo INAG e referem-
se ao período de 1933 a 1995. O resultado do tratamento estatístico destes valores 
apresenta-se no Quadro IV. 11, organizado por ano chuvoso, ano médio e ano seco, e 
com probabilidades de 10 a 90%, permitindo a melhor visualização das probabilidades de 
ocorrência das precipitações e escoamentos. 
 

Quadro IV. 11 – Precipitações e Escoamentos Anuais (Estação de Ladoeiro) (1933 - 1995) 

Probabilidade 
Precipitação 

(mm) 
Escoamento (m3) Escoamento (m3) 

Ano Máximo 1098,2 509,9 1.580.561,00 
Probabilidade 90% 400 37,2 115.415,00 
Probabilidade 80% 451,1 71,8 222.689,00 
Probabilidade 70% 491 98,8 306.291,00 
Probabilidade 60% 545 135,4 419.608,00 
Probabilidade 50% 601,2 173,4 537.626,00 
Probabilidade 40% 641,6 200,8 622.404,00 
Probabilidade 30% 681,7 227,9 706.552,00 
Probabilidade 20% 794 304 942.293,00 
Probabilidade 10% 842,3 336,6 1.043.523,00 
Ano Mínimo 324 0 0,00 
Ano Médio 611,8 180,6 559.843,00 
Probabilidade 53,25% 587,5 164,2 508.919,00 

 
Os valores dos escoamentos apresentados foram obtidos da análise de regressão 
Escoamento/precipitação (A.Quintela), em função da temperatura média anual e do grupo 
de solos existente e permitem obter os valores do escoamento útil afluente à secção do 
aproveitamento, verificando-se que a probabilidade de enchimento da albufeira e de 
cerca de 53,25 %. 
 
 
 

b) Cheias 
 
Nos termos da Portaria n.º 846/93, 10 de Setembro (normas de projecto de barragem), 
sendo a capacidade da barragem superior a 100.000 m3 e não existindo risco potencial 
elevado ou significativo, deverá adoptar-se um período de retorno de 1000 anos para a 
avaliação do caudal de cheias. 
 
Assim, o caudal máximo de cheias será função da precipitação obtida a partir da linha de 
possibilidade udométrica, corn a duração do tempo de concentração Tr característico da 
bacia hidrográfica em questão (Tc em horas e h em mm), 
 

h = 56,900 Tc 0,369 

 
Para, numa primeira abordagem, escolher o caudal de projecto, calcularam-se quatro 
valores possíveis, pela utilização da fórmula Racional e de três fórmulas cinemáticas, 
sendo Tc calculado pela fórmula de Kirpich ou de Giandotti, conforme o caso: 
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Fórmula de Kirpich 
 
Tc = 0,0663. L1,155 / ∆h0,385 = 1,045 horas, 
h = 57,82 mm 
sendo L= 5,000 km e ∆h = 345,00 - 248,00 - 0,097 km 
 
 
Fórmula de Giandotti 
 
Tc = (4.A1/2 + 1,50.L) / (0,8 hm

1/2) = 2,768 horas, 
h = 82,84 mm 
sendo A=3,100 km2 e hm = 43,13 m 
 
Fórmula Racional 
 
Qp = c.i.A = 28,601 m3/seg, sendo c=0,60 e 
i=1,538E-05 m/s 
 
 
Fórmula de Giandotti 
 
Qp = λ.A.h / tc = 20,877 m3/seg, com λ=0,225 (γ=6,50) 
 
 
Fórmula do Soil Conservation Service 
 
Qp = 0,277 k.A.h / tp, = 20,216 m3/seg, 
Sendo hu = (h-h0)

2 / (h+4h0); h0 = 5080/N - 50,8; tp = 0,5 tr + 0,6 tc e tr = t - ho/ 
(h(t)/t), tendo-se utilizado k=0,75 e N=90; e obtido: 
t=1,453h; h=65,314mm; hu=40,509mm; tr= 1,3281,328h e tp=1,290h 
 
 
Formula de Mockus 
 
Qp = 0,277 k.A.hu /(tc

0,5+0,6 tc)= 19,693 m3/seg, 
sendo (tr)crit=2,044 h; t=2,208 h; h=76,221 mm; hu=50,416 mm 
 
Da analise critica dos valores obtidos por estas diferentes vias de cálculo, resultou a 
opção pelos valores fornecidos pela fórmula de Giandotti, bastante utilizada em Portugal, 
e cujo valor se aproxima bastante da média dos valores obtidos: 
 
 

Qmáx = 20,877 m3/seg 
 
 
Este valor é superior ao obtido do tratamento estatístico dos registos de caudais 
instantâneos na estação hidrométrica de ldanha-a-Nova (n.º 14N01, com uma área de 
bacia hidrográfica de 359 km2 e apenas 14 valores registados). 
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O resultado assim obtido foi de 6,6 m3/seg, para um período de retorno de 1000 anos e 
convertido para a secção em estudo, tendo sido aplicado um modelo baseado da 
distribuição de Person tipo III, considerado o mais adaptado em Portugal para séries de 
caudais máximos anuais. 
 
O respectivo Hidrograma de Cheias foi de seguida desenhado com base nos seguintes 
parâmetros, válidos para bacias hidrográficas com área inferior a 500 km2. 
 
γ = 6,50  
λ= 4,00 

 
Obtendo-se: 
 
Qmed=Qmáx/γ = 2,011 m3/seg 
Ta = Tc * (1 - Qmed / Qmáx) = 2,342 horas  
Tb = (Qmed/Qmáx)*(θ-Tc)+Tc=4,045 horas  
θ = λ*Tc=11,072 horas 
 
 

c) Capacidade de Armazenamento da Albufeira e Garantia de Abastecimento 
de Água 

 
No Anexo 2 – Elementos de Projecto apresentam-se os valores dos volumes de água 
armazenados em função da altura da barragem, sendo o correspondente à cota do NPA 
designado por Capacidade Natural da Barragem (medida segundo o eixo da barragem). 
 
A Capacidade Total da Barragem resulta da soma do espaço criado com a exploração 
das manchas de empréstimo e da dedução da parte do aterro situada a montante do eixo 
da barragem, valor que se estima, considerando um empolamento dos solos da ordem 
dos 20%, em cerca de 40% do total do aterro no corpo da barragem: 
0,40 * 52.590 m3 ≈ 21.036,1 m3. 
 
A Capacidade Útil resulta da dedução do valor do "volume morto", ou seja, a capacidade 
reservada para depósito dos sedimentos arrastados para dentro da albufeira ao longo da 
vida útil da barragem, sobretudo durante as cheias (capacidade abaixo da cota de 
tomada de Água - 246,90). 
 

VM=3,475 m3 

 
Considerando um transporte sólido de 50 m3/km2.ano, teremos que a periodicidade 
aproximada para limpezas a realizar na barragem será: 
 

ρ= 3.475 / (50 x 3,100 km2) = 22,4 anos 
 
Assim, a Capacidade Total da Barragem será de 508 919 m3 e a sua Capacidade Útil de 
505 444 m3. 
 
Através do balanço hídrico mensal correspondente ao ano médio da amostra de 
precipitações adoptada, permitindo contabilizar as perdas esperadas por evaporação e 
comprovar a garantia de fornecimento de água para os objectivos do empreendimento. 
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Verifica-se assim ser possível, para uma dotação de rega da ordem dos 2.000 m3/ha.ano, 
beneficiar em média uma área de cerca de 242 ha da cultura pretendida (olival). Da 
grande variabilidade interanual do nosso regime de precipitações resultará entretanto o 
apenas parcial enchimento da albufeira em alguns anos, situação perante a qual se 
deverá dispor de um processo simplificado e seguro para determinar a dimensão da área 
a semear. Um processo possível, consiste em verificar qual o volume armazenado a uma 
cota cerca de 50 cm abaixo da cota da albufeira a data da sementeira, e simplesmente 
dividir esse valor pela dotação de rega da cultura a instalar. A redução de 50 cm 
corresponde aproximadamente à evaporação prevista para culturas de Primavera-Verão. 
A relação "volume armazenado / volume de aterro" da barragem é de 9,68. 
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6. QUALIDADE DA ÁGUA  

6.1 Metodologia 

No presente capítulo pretende-se caracterizar a qualidade da água superficial e 
subterrânea na área abrangida pela Barragem do Couto da Piçarra, identificar usos 
sensíveis passíveis de serem afectados e situações críticas que possam vir a ser 
determinantes para a qualidade da água na futura reserva de água/albufeira.  
 
De forma a cumprir esse objectivo, procedeu-se ao inventário das fontes poluidoras de 
carácter pontual e difuso através da recolha de dados junto da Câmara Municipal 
abrangida pela área do projecto, do Instituto da Água, da Direcção Regional do Ambiente 
da Região do Centro e das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas do Centro. 
  
A identificação dos usos teve como base o disposto no Plano de Bacia Hidrográfica do rio 
Tejo. 
 
A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea foi efectuada a partir da 
análise dos dados de qualidade disponíveis. Refira-se que na proximidade da área do 
projecto não se localiza nenhuma estação de qualidade de água superficial. 
 
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, a sua caracterização foi efectuada 
com base nos mapas do Atlas do Ambiente Digital, obtidos através do site da Agência 
Portuguesa do Ambiente.  
 
Na FIG. IV. 22 apresentam-se as infra-estruturas de abastecimento para consumo 
humano e rega e as infra-estruturas de saneamento. 
 
 
 
 
6.2 Disposições Legais e Critérios de Avaliação 

6.2.1 Disposições Legais 

A legislação aplicável à protecção da qualidade dos meios hídricos nacionais foi 
aprovada através do Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março (rectificado pela Declaração 
publicada no Diário da República, I Série, de 31 de Dezembro de 1990) e posteriormente 
revogado pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Neste diploma são fixadas as 
características mínimas de qualidade a que uma água deve obedecer em função do seu 
tipo de utilização.  
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A recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático encontra-
se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, que efectua a 
transposição para o direito interno da Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de 
Maio, não se aplicando as normas do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que 
contrariem o disposto pelo referido documento legal. O Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 
de Maio veio alterar a lista de identificação das zonas sensíveis e respectivo mapa de 
localização do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho. 
 
Segundo a última redacção que é dada à lista de identificação de zonas sensíveis, 
constante do Anexo II do Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio, o rio Sabor é 
considerado uma zona sensível. 
 
 
 
 
6.2.2 Critérios de Avaliação 

De acordo com a Directiva n.º 2000/60/CE ou Directiva Quadro da Água (DQA) e pela 
sua transposição para a legislação nacional através da Lei da Água n.º 58/2005, tem-se 
que a água é um recurso escasso e vulnerável, com um valor simultaneamente social, 
económico e ambiental. Deste modo, a água não se trata de um produto comercial, e 
como tal, requer estatutos de gestão e de protecção especiais. Assim, o principal 
objectivo da DQA é atingir o bom estado ecológico e químico das águas superficiais. 
 
A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas 
foi feita tendo por base as normas de qualidade da água actualmente em vigor, 
nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.  
 
A qualidade das águas superficiais será analisada em termos de qualidade mínima, 
qualidade da água destinada à produção de água para consumo humano e qualidade da 
água para fins aquícolas – águas piscícolas. No Quadro IV. 12 pode visualizar-se a 
respectiva legislação 
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FIG. IV. 22 – Infraestruturas Hidráulicas, Captações de Água, ETA, FSC e Estação de 
Monitorização 
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Quadro IV. 12 – Objectivos Ambientais de Qualidade das Águas 

Parâmetros 

Água Para Produção de Água para Consumo Humano 
Águas Piscícolas Qualidade 

Mínima Salmonídeos Ciprinídeos 

A1 A2 A3 
VMR VMA VMR VMA VMA 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 

pH 6,5 - 8,5 --- 5,5 - 9,0 --- 5,5 - 9,0 --- --- 6,0 - 9,0 --- 6,0 - 9,0 5,0 - 9,0 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 25 --- --- --- --- --- 25 --- 25 --- --- 

Temperatura (ºC) 22 25 22 25 22 25 --- 21,5 --- 28 30 

Condutividade (μS/cm) 1000 --- 1000 --- 1000 --- --- --- --- --- --- 

Nitratos (mg/l NO3) 25 50 --- 50 --- 50 --- --- --- --- --- 

Sulfatos (mg/l SO4) 150 250 150 250 150 250 --- --- --- --- 250 

Cloretos (mg/l CI) 200 --- 200 --- 200 --- --- --- --- --- 250 

CQO (mg/l O2) --- --- --- --- 30 --- --- --- --- --- --- 

Oxigénio Dissolvido (%) (1) 70 --- 50 --- 30 --- 50 50 50 50 50 

CBO5 (mg/l O2) 3 --- 5 --- 7 --- 3 --- 6 --- 5 

Azoto Kjeldahl (2) (mg/l N) 1 --- 2 --- 3 --- --- --- --- --- 2 

Azoto Amoniacal (mg/l NH4) 0,05 --- 1 1,5 2 4 0,04 1 0,2 1 1 

Ferro (mg/l Fe) 0,1 0,3 1 2 1 --- --- --- --- --- --- 

Fosfatos (mg/l P2O5) 0,4 --- 0,7 --- 0,7 --- --- --- --- --- 1,0(3) 

Cádmio (mg/l Cd) 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 --- --- --- --- 0,01 

Chumbo (mg/l Pb) --- 0,05 --- 0,05 --- 0,05 --- --- --- --- 0,05 

Cobre (mg/l Cu) 0,02 0,05 0,05 --- 1 --- --- --- --- --- 0,1 

Crómio (mg/l Cr) --- 0,05 --- 0,05 --- 0,05 --- --- --- --- 0,05 

Zinco (mg/l Zn) 0,5 3 1 5 1 5 --- 0,3 --- 1 0,5 

Coliformes Totais (NMP/100 ml) 50 --- 5000 --- 50000 --- --- --- --- --- --- 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml) 20 --- 2000 --- 20000 --- --- --- --- --- --- 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml) 20 --- 1000 --- 10000 --- --- --- --- --- --- 
(1) VmA - Valor Mínimo Admissível  
(2) Excluindo o azoto de NO2 e NO3 
(3) Valor expresso em mg P/l 
VMR – Valor Máximo Recomendado 
VMA – Valor Máximo Admissível 
Os produtos de origem petrolífera não devem estar presentes em quantidades tais que: formem um filme visível na superfície da água ou que se depositem em camadas no leito dos cursos de 
água e dos lagos e que provoquem efeitos nocivos nos peixes, dando aos mesmos um sabor de hidrocarbonetos, perceptível pelo Homem. 
 
Fonte: Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto  
Anexo I – Qualidade das Águas Doces Superficiais destinadas à Produção de Água para Consumo Humano 
Anexo X - Qualidade das águas para fins aquícolas – águas piscícolas 
Anexo XXI - Qualidade mínima das águas 
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Em termos meramente indicativos, será efectuada também a análise dos valores obtidos 
pela classificação do Instituto da Água (INAG), onde os cursos de água são classificados 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo INAG, que em função dos valores de 
concentração para vários parâmetros atribui um tipo de classe de A a E no sentido 
decrescente da qualidade e possíveis usos (Quadro IV. 13). 
 

Quadro IV. 13 – Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas 
Características de Qualidade para Usos Múltiplos 

Parâmetros 

Classe 

A 

Excelente 

B 

Boa 

C 

Razoável 

D 

Má 

E 

Muito Má 

pH 6,5-8,5 5,5-9,0 5,0-10,0 4,0-11,0 > 11 

Condutividade (µS/cm) < 750 751-1000 1001-1500 1501-3000 > 3000 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) < 25,0 25,1-30,0 30,1-40,0 40,1-80,0 >80 

Oxigénio Dissolvido (%) > 90 89-70 69-50 49-30 < 30 

CBO5 (mg/l O2) < 3,00 3,01-5,00 5,01-8,00 8,01-20,00 > 20,00 

CQO (mg/l O2) < 10,00 10,01-20,00 20,01-40,00 40,01-80,00 > 80,00 

Oxidabilidade (mg/l O2) < 3,00 3,01-5,00 5,01-10,00 10,01-25,00 > 25,00 

Azoto Amoniacal (mg/l NH4) < 0,50 0,51-1,50 1,51-2,50 2,51-4,00 > 4,00 

Azoto Kjeldahl (mg/l N) < 0,50 0,51-1,00 1,01-2,00 2,01-3,00 > 3,00 

Nitratos (mg/l NO3) < 5,00 5,01-25,00 25,01-50,00 50,01-80,00 > 80,00 

Fósforo (mg/l P) < 0,20 0,21-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 > 1,00 

Fosfatos (mg/l P2O5) < 0,40 0,41-0,54 0,55-0,94 0,95-1,00 > 1,00 

Coliformes Totais (NMP/100 ml) < 50 51-5000 5001-50000 > 50000 --- 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml) < 20 21-2000 2001-20000 > 20000 --- 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml) < 20 21-2000 2001-20000 > 20000 --- 

Ferro (mg/l Fe) < 0,50 0,51-1,00 1,01-1,50 1,51-2,00 > 2,00 

Manganês (mg/l) < 0,10 0,11-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 > 1,00 

Zinco (mg/l) < 0,30 0,31-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 > 5,0 

Cobre (mg/l) < 0,05 0,051-0,20 0,21-0,50 0,51-1,00 > 1,00 

Crómio (mg/l) < 0,05 --- 0,051-0,08 --- > 0,08 

Selénio (mg/l) < 0,01 --- 0,011-0,05 --- > 0,05 

Cádmio (mg/l) < 0,001 0,0011-0,005 --- > 0,005 --- 

Chumbo (mg/l) < 0,05 --- 0,051-0,10 --- > 0,10 

Mercúrio (mg/l) < 0,0005 --- 0,00051-0,001 --- > 0,001 

Arsénio (mg/l) < 0,01 0,011-0,05 --- 0,051-0,10 > 0,10 

Cianetos (mg/l) < 0,05 --- 0,051-0,08 --- > 0,08 

Fenóis (mg/l) < 0,001 0,0011-0,005 0,0051-0,01 0,011-0,10 > 0,10 

Agentes tensioactivos (mg/l) < 0,20 --- 0,21-0,50 --- > 0,50 
Legenda: 
Classe A  - Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em 

termos de qualidade. 
Classe B  - Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações. 
Classe C - Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento 

rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem 
contacto directo. 

Classe D - Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode 
subsistir, mas de forma aleatória. 

Classe E - Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 
Fonte: SNIRH. INAG (2009). 
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6.3 Usos da Água 

Os principais usos da água identificados advêm do abastecimento público. 
 
 
 
 
6.3.1 Abastecimento Público de Água 

Os dados mais recentes existentes a nível nacional sobre os índices de atendimento do 
abastecimento público de água referem-se ao Relatório do INSAAR de 2007. 
 
Actualmente estão contabilizadas para todo o concelho de Castelo Branco de acordo com 
os dados do SNIRH, 9 captações de águas subterrâneas (Quadro IV.14), 1 captação de 
águas superficiais (Senhora da Graça) e 2 Estações de Tratamento de Águas (ETA) 
designadas de ETA da Senhora da Graça e de ETA do Parque de Campismo. Este tipo 
de informação é visível na FIG. IV. 22, ETA, FSC e Estação de Monitorização 
 
No Quadro IV. 14 apresenta-se a listagem de pontos de água no Concelho de Castelo 
Branco e no Quadro IV.14 os dados referentes  
 

Quadro IV. 14 – Listagem dos Pontos de Água no Concelho de Castelo Branco 

Inventário  M (m) P (m)  LOCAL FREGUESIA TIPO 

256/C60  251869 342754  Casal da Serra LOURIÇAL DO CAMPO Nascente 

280/1  257150 328500  ALCAINS Furo Vertical 

292/1  258050 317750  Fonte da Vacaria CASTELO BRANCO Furo Vertical 

292/2  258375 317675  CASTELO BRANCO Furo Vertical 

292/3  258550 317600  CASTELO BRANCO Furo Vertical 

292/4  258625 317575  CASTELO BRANCO Furo Vertical 

292/5  258575 317500 CASTELO BRANCO Furo Vertical 

292/7  257900 317950 CASTELO BRANCO Furo Vertical 

305/C77  268189 309591 MALPICA DO TEJO Poço 
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Quadro IV. 15 – Listagem dos Pontos de Água no Concelho de Idanha-a-Nova 

DESIGNAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA 
ORIGEM 
DADOS 

(SIT FUNC) 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

SERVIDA 
(HAB) 

CONCELHOS 
SERVIDOS 

VOLUME 
ANUAL - 
SECTOR 

"DOMÉSTICO" 
(M3) 

ALCAFOZES 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 223 IDANHA-A-NOVA 17538,0 

ALDEIA SANTA MARGARIDA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 327 IDANHA-A-NOVA 23714,0 

CARROQUEIRO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 163 IDANHA-A-NOVA 3388,0 

CEGONHA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 63 IDANHA-A-NOVA 17544,0 

CIDRAL (CONC. IDANHA-A-
NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 71 IDANHA-A-NOVA 3388,0 

DEVESA (IDANHA-A-NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 20 IDANHA-A-NOVA 5324,7 

EUGÉNIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 141 IDANHA-A-NOVA 10642,5 

IDANHA-A-NOVA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA IMPORTADO 2238 IDANHA-A-NOVA 129577,2 

IDANHA-A-VELHA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 70 IDANHA-A-NOVA 15852,0 

LADOEIRO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA IMPORTADO 1231 IDANHA-A-NOVA 71295,6 

LUGAR DE MARIA MARTINS 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 117 IDANHA-A-NOVA 21285,0 

MEDELIM 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 303 IDANHA-A-NOVA 36907,0 

MONFORTINHO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 286 IDANHA-A-NOVA 19278,0 

MONSANTO (CONC. IDANHA-
A-NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 248 IDANHA-A-NOVA 21285,0 

MONSATELA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 25 IDANHA-A-NOVA 5324,4 

OLEDO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 431 IDANHA-A-NOVA 24948,0 

PENHA GARCIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 824 IDANHA-A-NOVA 112518,0 

PROENÇA-A-VELHA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 250 IDANHA-A-NOVA 17339,0 

RELVA (CONC. IDANHA-A-
NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 191 IDANHA-A-NOVA 42570,8 

ROSMANINHAL (CONC. 
IDANHA-A-NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 534 IDANHA-A-NOVA 32262,0 

SALVATERRA DO EXTREMO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 180 IDANHA-A-NOVA 28803,0 

SÃO MIGUEL DE ACHA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 623 IDANHA-A-NOVA 49950,0 

SEGURA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 207 IDANHA-A-NOVA 18800,0 

SOALHEIRA (CONC. IDANHA-
A-NOVA) 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 54 IDANHA-A-NOVA 17544,0 

TERMAS DE MONFORTINHO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 218 IDANHA-A-NOVA 66688,0 

TORRE DE MONFORTINHO 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 91 IDANHA-A-NOVA 5401,2 

TOULÕES 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 279 IDANHA-A-NOVA 28247,0 

ZEBREIRA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA ENTIDADE 944 IDANHA-A-NOVA 133573,0 
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Quadro IV. 16 – Listagem da Rede de Drenagem de Águas Residuais no Concelho de 
Idanha-a-Nova 

CÓDIGO 
INSAAR DESIGNAÇÃO TIPO DE 

REDE ANO ENTIDADE GESTORA 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

SERVIDA 
(HAB) 

CONCELHOS 
SERVIDOS 

VOLUME 
ANUAL - 
SECTOR 

"DOMÉSTICO" 
(M3) 

18440243 CEGONHAS 1 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 43 Idanha-a-Nova 6288 

18440591 CEGONHAS 2 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 43 Idanha-a-Nova 6288 

18440703 SOALHEIRAS UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 38 Idanha-a-Nova 6288 

18440781 SOALHEIRAS 1 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 39 Idanha-a-Nova 6288 

18440888 SEGURA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 236 Idanha-a-Nova 14952 

18441008 TOULÕES UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 157 Idanha-a-Nova 21192 

18441052 TOULÕES 1 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 158 Idanha-a-Nova 21192 

18441308 TORRE DE MONFORTINHO UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 105 Idanha-a-Nova 3360 

18441683 ALCAFOZES UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 248 Idanha-a-Nova 11315 

18442015 IDANHA-A-VELHA SEPARATIVA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 73 Idanha-a-Nova 3330,625 

18442335 PROENÇA-A-VELHA 2 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 141 Idanha-a-Nova 10392 

18504154 PROENÇA-A-VELHA 1 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 141 Idanha-a-Nova 10392 

18505200 MEDELIM 2 SEPARATIVA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 86 Idanha-a-Nova 3923,75 

18506701 SALVATERRA DO EXTREMO 1 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 68 Idanha-a-Nova 8412 

18506809 SALVATERRA DO EXTREMO 2 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 68 Idanha-a-Nova 8412 

18507205 SALVATERRA DO EXTREMO 3 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 67 Idanha-a-Nova 8412 

18679553 LUGAR DE MARIA MARTINS UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 123 Idanha-a-Nova 10037,5 

18679580 MONFORTINHO UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 354 Idanha-a-Nova 16151,25 

18679701 OLEDO 1 SEPARATIVA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 486 Idanha-a-Nova 7345,625 

18679704 OLEDO 2 UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 161 Idanha-a-Nova 7345,625 

18679707 OLEDO 3 SEPARATIVA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 161 Idanha-a-Nova 7345,625 

18679740 SENHORA DA GRAÇA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 40 Idanha-a-Nova 5412 

18679751 LADOEIRO UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 1380 Idanha-a-Nova 1140 

18679753 ROSMANINHAL UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 727 Idanha-a-Nova 53196 

18679756 
RELVA (CONC. IDANHA-A-

NOVA) UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 201 Idanha-a-Nova 22425,6 

18679759 MONSANTO (CONC. IDANHA-A-
NOVA) 

UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 256 Idanha-a-Nova 22425,6 

18679761 DEVESA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 81 Idanha-a-Nova 22425,6 

18679763 ALDEIA SANTA MARGARIDA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 365 Idanha-a-Nova 23508 

18679765 PENHA GARCIA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 924 Idanha-a-Nova 80760 

18679767 ZEBREIRA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 1064 Idanha-a-Nova 84024 

18679769 TERMAS MONFORTINHO UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 251 Idanha-a-Nova 47064 

18679771 SÃO MIGUEL DE ACHA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 699 Idanha-a-Nova 42600 

18679773 EUGÉNIA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 150 Idanha-a-Nova 22425,6 

18679775 CARROQUEIRO UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 172 Idanha-a-Nova 22425,6 

18679777 IDANHA-A-NOVA UNITÁRIA 2007 C. M. IDANHA-A-NOVA 2518 Idanha-a-Nova 114929,375 
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6.3.2 Fontes de Poluição 

Por se encontrar numa zona isolada, não foram identificadas fontes de poluição 
significativas, nomeadamente de origem industrial ou urbana. 
 
Em termos de instalações de tratamento de águas residuais (ETAR ou fossa séptica) e 
pontos de rejeição por descargas directas o concelho da Idanha-da-Nova, possui 4 
ETAR´s tal como apresentado no quadro IV.15. Destes locais uma das ETAR´s localiza-
se na Freguesia da Idanha-a-nova. É de realçar que em todas as ETAR´s do concelho o 
tipo de tratamento efectuado é secundário. 
 
 

Quadro IV. 17 – Listagem da Rede de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
no Concelho de Idanha-a-Nova (INSAAR 2007) 

CÓDIGO 
INSAAR DESIGNAÇÃO CONCELHO FREGUESIA BACIA 

HIDROGRÁFICA 
ENTIDADE 
GESTORA 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

SERVIDA (HAB) 

CONCELHOS 
SERVIDOS 

GRAU DE 
TRATAMENTO 

VOLUME 
ANUAL 

AFLUENTE 
M3 

7031832 
PENHA 

GARCIA - 
ETAR - ADC 

IDANHA-A-
NOVA 

PENHA 
GARCIA TEJO 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 928 

IDANHA-A-
NOVA SECUNDÁRIO 95567 

7031833 
ROSMANINHAL 
- ETAR - ADC 

IDANHA-A-
NOVA ROSMANINHAL TEJO 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 733 

IDANHA-A-
NOVA SECUNDÁRIO 75909 

7031834 ZEBREIRA - 
ETAR - ADC 

IDANHA-A-
NOVA 

ZEBREIRA TEJO ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 

1063 IDANHA-A-
NOVA 

SECUNDÁRIO 51794 

7031835 
IDANHA-A-

NOVA - ETAR 
SUL - ADC 

IDANHA-A-
NOVA 

IDANHA-A-
NOVA TEJO 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 2113 

IDANHA-A-
NOVA SECUNDÁRIO 110716 
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Quadro IV. 18 – Listagem dos Pontos de Rejeição de Águas Residuais com descarga directa em meio receptor no Concelho de Idanha-a-
Nova (INSAAR 2007) 

CÓDIGO 
INSAAR 

DESIGNAÇÃO TIPO DE DESCARGA CONCELHO FREGUESIA ENTIDADE 
GESTORA 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

SERVIDA 
(HAB) 

CONCELHOS 
SERVIDOS 

VOLUME ANUAL 
DESCARREGADO 

(M3) 

TIPO DE MEIO 
RECEPTOR 

7033131 
PENHA GARCIA - PONTO 

REJEIÇÃO - ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Penha Garcia 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A. 928 Idanha-a-Nova 104204 
TROÇO DE LINHA DE 

ÁGUA 

7033132 ROSMANINHAL - PONTO 
REJEIÇÃO - ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO 

Idanha-a-Nova Rosmaninhal ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 

733 Idanha-a-Nova 70310 TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

7033133 
ZEBREIRA - PONTO 

REJEIÇÃO - ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Zebreira 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A. 1063 Idanha-a-Nova 63165 
TROÇO DE LINHA DE 

ÁGUA 

7033134 
IDANHA-A-NOVA - PONTO 
REJEIÇÃO (ETAR SUL) - 

ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova 

Idanha-a-
Nova 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 2113 Idanha-a-Nova 104181 

TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

7053545 
LADOEIRO - PONTO 

REJEIÇÃO  - ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Ladoeiro 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A. 1386 Idanha-a-Nova 19219 
TROÇO DE LINHA DE 

ÁGUA 

7053602 TERMAS DE MONFORTINHO 
- PONTO REJEIÇÃO - ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO 

Idanha-a-Nova Monfortinho ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 

608 Idanha-a-Nova 405000 TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

7053608 
S. MIGUEL D´ACHA - PONTO 

REJEIÇÃO - ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova 
São Miguel de 

Acha 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A. 702 Idanha-a-Nova 114181 
TROÇO DE LINHA DE 

ÁGUA 

7053614 
MONSANTO - PONTO 

REJEIÇÃO FOSSA EUGÉNIA 
- ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Monsanto 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A.    SOLO 

7053615 
ALDEIA DE SANTA 

MARGARIDA - PONTO 
REJEIÇÃO - ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO 

Idanha-a-Nova 
Aldeia de 

Santa 
Margarida 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 

369 Idanha-a-Nova 49680 TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

18679844 
IDANHA-A-NOVA - PONTO 

REJEIÇÃO (ETAR NORTE) - 
ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova 

Idanha-a-
Nova 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 174 Idanha-a-Nova 8576 

TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

20519190 
OLEDO - PONTO REJEIÇÃO 

- ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Oledo 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A.    
TROÇO DE LINHA DE 

ÁGUA 

20657974 
PARQUE DE CAMPISMO 
MARECHAL CARMONA - 
PONTO REJEIÇÃO - ADC 

DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 
APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova 

Idanha-a-
Nova 

ÁGUAS DO 
CENTRO, S.A. 232 Idanha-a-Nova 11403 

TROÇO DE LINHA DE 
ÁGUA 

20913811 
MONSANTO - PONTO 

REJEIÇÃO - ADC 
DESCARGA EM MEIO RECEPTOR 

APÓS TRATAMENTO Idanha-a-Nova Monsanto 
ÁGUAS DO 

CENTRO, S.A. 1160 Idanha-a-Nova 63395  
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6.4 Qualidade da Água Superficial 

Conforme já referido anteriormente, no local de implantação da Barragem do Couto da 
Piçarra não existem estações de monitorização da qualidade da água, encontrando-se as 
mais próximas (seis estações) localizadas a aproximadamente 25 km Sudoeste da área. 
Desta forma considera-se que dado o distanciamento a que as mesmas se encontram 
que não é justificável a análise dos dados das mesmas. 
 
O único uso identificado como significativo em toda a área envolvente é o abastecimento 
público, para o qual foram identificadas captações de água subterrânea e superficial. 
 
As principais fontes poluidoras identificadas são de origem doméstica, não tendo um 
contudo carácter directo, uma vez que todas as infra-estruturas de saneamento se 
localizam a jusante da era do projecto. 
 
 
 
 
6.5 Qualidade da Água Subterrânea 

A qualidade química primária das águas subterrâneas está intimamente relacionada com 
o tipo de formações geológicas por onde circula e que lhe conferem determinadas 
características químicas próprias.  
 
A qualidade das águas é, contudo, frequentemente alterada como resultado indirecto das 
actividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais da zona envolvente.  
 
De facto, todas estas actividades contribuem de algum modo para a deposição não 
controlada de poluentes no solo, que são posteriormente lixiviados e transportados pela 
água da chuva, durante a infiltração, para as águas subterrâneas. 
 
Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem directamente do modo 
como se processa a recarga e o escoamento no aquífero. A vulnerabilidade dos aquíferos 
à poluição depende do tipo de solo, da profundidade da zona vadosa, do material do 
aquífero e da condutividade hidráulica. 
 
São estes factores que afectam directamente o escoamento e o tempo de contacto entre 
a água e os poluentes retidos no solo, determinando assim a sua retenção ou migração. 
 
A caracterização da qualidade da água subterrânea na região atravessada pelo projecto 
foi efectuada com base nos mapas do Atlas do Ambiente Digital, e ainda, recorrendo a 
dados de qualidade da água subterrânea da região obtidos através do INAG, mais 
precisamente do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). 
 
Assim sendo constatou-se a existência de uma Estação de Qualidade da água 
Subterrânea localizada na bacia do Tejo, mais concretamente a cerca de 2 km a 
Sudoeste da Área de implantação do projecto. Esta estação designada por 305/C77 e 
situa-se sobre o Maçico Antigo Diferenciado. 
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FIG. IV. 23 – Localização da Estação de Monitorização Qualidade da água Subterrânea 
305/C77 

 
 
 
• Atlas do Ambiente 
 
De acordo com o Atlas do Ambiente Digital (FIG. IV. 24), o local de implantação da 
Reserva de Água da Piçarra apresenta as seguintes características locais e regionais: 
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• os recursos aquíferos subterrâneos são pobres, com uma produtividade inferior a 
50 m3/ (dia.km2), resultante das suas formações graníticas, caracterizadas por 
uma permeabilidade de fissura; 

• a concentração em sulfatos nas águas subterrâneas de Portugal é reduzida. De 
acordo com o Atlas do Ambiente, na área do projecto ocorrem valores de sulfatos 
que variam entre os 0 e 30 mg/l SO4; 

• segundo o Atlas do Ambiente, na área do projecto os valores de cloretos variam 
entre os 5 e os 20 mg/l de Cl e entre os 20  e os 50mg/l.  

 
 
• SNIRH 
 
Verificou-se a existência de dados de qualidade das duas captações de água subterrânea 
ocorrentes nas imediações do local de implantação do projecto mais concretamente da 
estação de Qualidade de Água Subterrânea referenciada anteriormente. Os dados 
disponíveis são os apresentados no Quadro IV. 19. 
 

Quadro IV. 19 – Resultados Obtidos nas Campanhas de Monitorização  

 
Data 

21-11-2007 28-04-2008 13-10-2008 

Alcalinidade total (mg/l) (<) 20.000 (<) 20.000 - 

Amónia Total (em NH4) (mg/l) (<) 0.200 (<) 0.200 (<) 0.200 

Bicarbonato (mg/l) (<) 24.000 (<) 24.000 - 

Cádmio (mg/l) (<) 0.00025 (<) 0.00025 (<) 0.00025 

Cálcio (mg/l) (<) 4.000 (<) 4.000 - 

Carbono Orgânico Total (mg/l) - 34.000 - 

Chumbo (mg/l) (<) 0.00500 (<) 0.00500 (<) 0.00500 

Cianeto (mg/l) (<) 0.020 <) 0.020 <) 0.020 

Cloreto (mg/l) 12.000 10.000 12.000 

Cobre (mg/l) (<) 0.01000 (<) 0.01000 (<) 0.01000 

Condutividade (uS/cm) - - 58.000 

Condutividade de laboratório a 20ºC (uS/cm) 57.000 63.000 - 

Crómio (mg/l) (<) 0.00050 (<) 0.00050 (<) 0.00050 

Dureza total (CaCO3) (mg/l) 45.000 (<) 10.000 - 

Estreptococos Fecais UFC (UFC/100ml) - 0 4 

Ferro dissolvido (mg/l) (<) 0.100 (<) 0.100 (<) 0.050 

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.015 0.023 0.026 
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FIG. IV. 24 – Qualidade e Produtividade dos Recursos Hídricos subterrâneos  
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(Cont.) 

 
Data 

21-11-2007 28-04-2008 13-10-2008 

Nitrato Total (em NO3) (mg/l) (<) 0.005 (<) 0.005 (<) 0.005 

Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 4.800 4.800 4.800 

Oxigénio dissolvido - lab. (mg/l) 0.098 (<) 0.046 0.080 

pH - lab. (-) 90.000 82.000 78.000 

Potássio (mg/l) 5.10 5.40 5.20 

Selénio (mg/l) - 0 - 

Sódio (mg/l) 11.000 - - 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 6.800 7.100 7.400 

Sulfato (mg/l) - - - 

Temperatura da amostra (°C) (<) 20.000 (<) 20.000 (<) 20.000 

Temperatura de pH (Laboratório) (°C) 18.4 19.1 19.0 

Temperatura do ar (°C) 18.0 20.0 20.0 

 
 
Da análise dos valores apresentados no Quadro IV. 19 e comparando com os valores 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, verifica-se que para todos os 
poluentes analisados as concentrações médias são inferiores aos respectivos valores 
legislados. 
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7. QUALIDADE DO AR  

7.1 Metodologia 

Dado que a qualidade do ar constitui um descritor de importância pouco significativa para 
o tipo de projectos em estudo, será efectuada uma abordagem sintética para a 
caracterização da qualidade do ar geral da área de implantação do projecto da barragem 
do Couto da Piçarra. 
 
A metodologia para a caracterização deste descritor compreendeu inicialmente a 
identificação dos receptores sensíveis próximos do local de intervenção do projecto, 
através da análise da fotografia aérea, cartografia e levantamentos de campo. 
 
Na região onde se encontra projectada a Barragem do Couto da Piçarra não existe 
nenhuma estação de monitorização da qualidade do ar que possa ser representativa da 
área envolvente ao projecto.  
 
Deste modo, para caracterização da qualidade do ar na situação actual e na área de 
influência do projecto, foram considerados os dados de qualidade do ar publicados pelo 
Ministério das Cidades, Ordenamento de Território e Ambiente no relatório “Avaliação 
Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 1999/30/CE – SO2, 
NO2, NOx, PM10 e Pb“. 
 
 
 
 
7.2 Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho define as linhas de orientação da política de 
gestão da qualidade do ar em Portugal. 
 
O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 
Dezembro, em conformidade com os objectivos traçados no Decreto-Lei n.º 276/99, 
estabelecem, designadamente, os valores limite e os limiares de alerta para as 
concentrações de determinados poluentes no ar ambiente. 
 
Assim, no Decreto-Lei n.º 111/2002 são estabelecidos valores limite para o dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão com diâmetro 
inferior a 10 μg (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono com datas de 
cumprimento de 1 de Janeiro de 2005 (actualmente em vigor) e de 1 de Janeiro de 2010. 
Para determinados poluentes foram estabelecidas margens de tolerância aplicáveis entre 
a entrada em vigor e a data de cumprimento. 
 
Durante o referido período transitório e conforme disposto no Artigo 9.º do Decreto-Lei  
n.º 111/2002 (Norma de Aplicação Transitória), tem-se que: b) Mantêm-se em vigor, até 1 
de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de referência de amostragem e 
análise constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria n.º 286/93, de 12 de 
Março, no que se refere ao dióxido de azoto.” 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 67

 
 
O Decreto-Lei n.º 320/2003 visa definir objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar 
de alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios comuns para a 
avaliação das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar ambiente e 
para a informação ao público. 
 
No Quadro IV. 20 são apresentados os valores normativos de qualidade do ar para o 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão (PM10) e monóxido de 
carbono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002 e para o ozono, de acordo com o 
Decreto-lei n.º 320/2003. 
 
No Quadro IV. 21 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial  
de Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não 
estão directamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao 
odor. 
 
No Quadro IV. 22 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
 
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 
aos recomendados pela OMS, deste modo, não é expectável que a exposição 
permanente conduza a efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
 
 
 
 
7.2.1 Identificação dos Receptores Sensíveis 

Na análise efectuada, e tendo em consideração que os potenciais impactes locais deste 
tipo de projecto, resultam essencialmente de acções na fase de construção, 
consideraram-se como receptores sensíveis as áreas naturais de vegetação terrestre e 
as de ocupação unicamente humana, nomeadamente habitações. 
 
Na área em estudo predominam as áreas de sequeiro, situando-se a habitação mais 
próxima a uma distância de cerca 2 km correspondente ao Monte dos Lentiscais e a 
povoação mais próxima a cerca de 5 km de distância (Sra. da Graça) na rede viária 
existente (EN535 e estradas Municipais), a circulação de veículos é também muito 
reduzida. 
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Quadro IV. 20 – Valores Normativos da Qualidade do Ar – Decretos-Lei n.º 111/2002 e 
320/2003 

Poluente Legislação 
Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano Civil AOT40 

Decreto-Lei n.º 111/2002 (μg/m3) 

Dióxido de Enxofre 

Valor Limite para Protecção 
da Saúde Humana 

350(1) — 125(2) — — 

Valor Limite para Protecção 
dos Ecossistemas  

— — — 20 — 

Limiar de Alerta 500(3) — — — — 

Dióxido de Azoto 

Valor Limite para Protecção 
da Saúde Humana (4) 

200(5) — — 40(6) — 

Limiar de Alerta 400(3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão (PM10) 

Valor Limite para Protecção 
da Saúde Humana 

— — 50(7) 40 — 

Monóxido de Carbono 
Valor Limite para Protecção 
da Saúde Humana 

— 10 000 — — — 

Decreto-Lei n.º 320/2003 (μg/m3) 

Ozono 

Valor Alvo para Protecção da 
Saúde Humana (8) — 120(9) — — — 

Valor Alvo para Protecção da 
Vegetação (10) —  — — 18 000(11) 

Objectivos a Longo Prazo 
para Protecção da Saúde 
Humana (12) — 120 — — — 

Objectivos a Longo Prazo 
para Protecção da 
Vegetação (10) — — — — 6 000 

Limiar de Informação 180 — — — — 

Limiar de Alerta 240(3)     
Notas: 
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, 

ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 
(4) – Data de cumprimento: 1 de Janeiro 2010 (Valores indicativos). De referir que está ainda em vigor para este parâmetro a Portaria n.º 

286/93, de 12 de Março, que estipula para o NO2 o valor limite de 200 μg/m3para o Percentil 98, e como valores guia: 50 para o 
Percentil 50 e 135 μg/m3para o Percentil 98. 

(5) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil – A margem de tolerância é de 80 μg/m3 à data de entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, 
numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(6) – A margem de tolerância é de 16 μg/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir 
de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(7) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(8) – Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado 

pela análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e actualizados de hora a hora. 
Cada média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia 
determinado será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia 
determinado será o período entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

(9) – Valor a não exceder mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a três anos. Caso os dados anuais utilizados para a 
determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação 
do cumprimento dos valores alvo são os seguintes: Valor alvo para protecção da saúde humana-dados válidos por um ano; Valor alvo 
para protecção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(10) – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb calculado com base em valores horários medidos de Maio a Julho 
(inclusive). 

(11) – Calculados em média em relação a 5 anos. 
(12) – Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil. 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 69

 
 
 

Quadro IV. 21 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 μg/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 μg/m3 (0,11 ppm) 

40 a 50 μg/m3 (0,021 to 0,026 ppm) 
1 h 

Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 μg/m3 (0,175 ppm) 

125 μg/m3 (0,044 ppm) 

50 μg/m3 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão a)  

Monóxido de Carbono 

100 mg/m3 (90 ppm)b) 

60 mg/m3 (50 ppm) 

30 mg/m3 (25 ppm) 

10 mg/m3 (10 ppm) 

15 min 

30 min 

1 h 

8 h 

Chumbo c) 0,5 mg/m3 Anual 

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite 
evidente associado a causas de morbilidade e mortalidade. 

b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. 
Os valores superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição. 

c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987. 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 
 
 
 

Quadro IV. 22 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Dióxido de 
Enxofre 

Nível crítico 10 – 30 µg/m3 a) Anual 

Carga crítica 250 – 1500 eq/ha/anob) Anual 

Óxidos de 
Azoto 

Nível crítico 30 µg/m3 Anual 

Carga crítica 5 – 35 kg N/ha/anob) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2 – 10 ppm·ha,c) 5 dias – 6 meses 

a) Depende do tipo de vegetação. 
b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb 
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7.2.2 Caracterização da Qualidade do Ar na Área de Estudo  

Dada a ausência de uma base de dados que inclua dados da qualidade do ar neste local, 
procedeu-se à caracterização da qualidade do ar com base no relatório acima indicado. 
Dado que a área em estudo corresponde a uma zona natural, com reduzidas fontes 
poluentes, assume-se credível extrapolar os resultados para a área em estudo, uma vez 
que os valores analisados correspondem a valores obtidos em áreas rurais de fundo. 
 
A metodologia que Portugal adoptou para dar resposta à avaliação preliminar destes 
poluentes, baseou-se nos seguintes factores: 
 

• Identificação das principais fontes emissoras a nível nacional de cada um dos 
poluentes em análise; 

• Análise de dados relativo a estações de medição fixa pertencentes às redes 
oficiais e a algumas redes privadas; 

• Realização de campanhas de medição indicativas da qualidade do ar para os 
poluentes SO2, NO2, PM10 e Pb. 

 
Os resultados de qualidade do ar obtidos foram então analisados face ao actual quadro 
legislativo e sintetizados no relatório referido. Note-se que, para cada zona ou 
aglomeração, a classificação final é dada pelo pior resultado de entre os vários tipos de 
áreas existentes. 
 
No âmbito do relatório anteriormente referido, a Barragem do Couto da Piçarra integra-se 
na zona do Centro Interior (ver FIG. IV. 25). Na zona em estudo, através da campanha de 
medição em áreas suburbanas de fundo (Castelo Branco), constataram-se os seguintes 
níveis dos vários poluentes: 

 

FIG. IV. 25 – Delimitação de Zonas e Aglomerações para a avalização da qualidade do Ar em 
Portugal 
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Dióxido de Enxofre (SO2) 
 
Constata-se que os níveis de concentração de dióxido de enxofre no período de análise 
foram muito inferiores ao limiar inferior da avaliação (≤ 50 μg/m3). Verificou-se uma 
concentração mínima de 0,7 μg/m3, sendo que a concentração máxima registada foi de 
1,9 μg/m3. No mapa de krigagem dos valores de SO2, verifica-se que a área de 
implantação do projecto está inserida na zona com o valor mais reduzido (≤ 1,0)  
(FIG. IV. 26). 
 
 
 
Dióxido de Azoto (NO2) 
 
Na zona em estudo, constatou-se que os níveis de concentração de dióxido de azoto no 
período de análise foram muito inferiores ao LIA para protecção da saúde humana  
(≤ 26 μg/m3). Nomeadamente, verificou-se uma concentração mínima de 3,2 μg/m3, 
sendo que, a concentração máxima registada foi de 6,2 μg/m3. No mapa de krigagem dos 
valores de NO2, verifica-se que a área de implantação do projecto está inserida na zona 
com o valor mais reduzido (≤ 2,0) (FIG. IV. 26). 
 
 
 
Partículas em Suspensão (PM10) e Chumbo (Pb) 
 
As partículas em suspensão (PM10) são provenientes da queima de combustíveis 
fósseis, incineração, produtos industriais e tráfego rodoviário, actividades que não 
ocorrem no local do projecto. Relativamente ao chumbo (Pb), este deriva do escape dos 
veículos motorizados, centrais termoeléctricas e fábricas de baterias, igualmente 
inexistentes na área da barragem. 
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Fonte: Instituto do Ambiente, 2002 

FIG. IV. 26 – Mapas de Krigagem para os Valores de SO2 e NO2, com Localização da Área de 
Estudo 

 
 
Conclui-se assim, que a qualidade do ar na área de implantação do projecto apresenta, 
assim, concentrações muito reduzidas dos poluentes atmosféricos podendo ser 
classificada como muito boa para o SO2 (ug/m3) e boa para o NO2 (ug/m3). 
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8. AMBIENTE SONORO  

8.1 Introdução 

A Barragem do Couto da Piçarra projecta-se numa zona relativamente reduzida, com 
nula ou reduzida densidade de ocupação humana e bastante naturalizada. 
 
As características da área de intervenção jogam um papel decisivo no estabelecimento 
da eventual perturbação sonora da área. O impacte no ruído ambiente será determinado, 
para além da grandeza das emissões sonoras: 
 

a)  Pelas características topográficas e acústicas do local de implantação e ou 
 
b)  Pelas distâncias de afastamento em relação a utilizações com significativo grau 

de sensibilidade ao ruído, nomeadamente habitação. 
 
 
A zona é considerada como acusticamente sossegada, verificando-se a ausência de 
perturbações sonoras dignas de registo. O ruído ambiente é essencialmente contribuído 
por fenómenos naturais. Os locais previstos para implantação das áreas de apoio do 
projecto, designadamente a área de estaleiro, situam-se em zonas de sequeiro, não 
existindo, na proximidade imediata, ocupação humana. 
 
A povoação mais próxima é Nossa Senhora da Graça que se localiza a cerca 5 km de 
distância, sendo a rede viária de reduzida utilização, inclusive o caminho de terra 
actualmente existente que circunda o local de implantação do projecto. 
 
A perturbação no ruído ambiente, durante a fase de construção, será essencialmente 
motivada pelo tráfego de veículos pesados de transporte de inertes e outros materiais, 
nas vias de acesso à obra e áreas de apoio. Nesse sentido, foram realizadas campanhas 
de medição dos níveis sonoros apercebidos actualmente nos locais/receptores com 
interesse, localizados na proximidade dessas vias a utilizar pelos veículos afectos à obra. 
 
Assim, para avaliação das características acústicas existentes (situação de referência) foi 
executado um programa de medições acústicas na área envolvente da zona de 
instalação do projecto. Foram registados os índices de ruído ambiente, conforme exigido 
pela legislação em vigor. 
 
Os critérios constantes da legislação em vigor, Regulamento Geral sobre o Ruído, 
permitem avaliar da eventual perturbação induzida no ambiente sonoro pelo 
empreendimento, tendo em conta as características próprias da região. 
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8.2 Enquadramento Legal 

8.2.1 Contexto legislativo 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora – 
Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro – 
estabelece o seguinte: 
 
 

CAPÍTULO III – Regulação da Produção de Ruído 
Artigo 11.º – Valores Limite de Exposição 

 
1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição:  
 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 
 
(…) 

 
3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os 
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação 
deve ser efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas:  
 
a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que 
tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, à 
excepção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou 
de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes 
casos; 
 
b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de 
caracterização através dos valores neles representados. 
 
 
 
8.2.2 Definições Gerais 

Nos pontos seguintes apresentam-se algumas definições importantes, as quais constam 
no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro: 
 
 

CAPÍTULO I – Disposições Gerais 
Artigo 3.º – Definições 

 
b) Actividade ruidosa temporária – A actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha 
carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de 
construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 
mercados; 
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c) Avaliação Acústica – Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os 
limites fixados; 
 
d) Fonte de Ruído – Acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infra-
estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 
onde se faça sentir o seu efeito; 
 
i) Indicador de Ruído – Parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha 
uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 
 
j) Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden) – Indicador de ruído, expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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l) Indicador de Ruído Diurno (Ld) – Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 
Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série 
de períodos diurnos representativos de um ano; 
 
m) Indicador de Ruído Entardecer (Le) – Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 
na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos do entardecer representativos de um ano; 
 
n) Indicador de Ruído Nocturno (Ln) – Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 
Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série 
de períodos nocturnos representativos de um ano; 
 
p) Período de referência – o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as actividades humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 
 
Período diurno – das 7 às 20 horas; 
Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 
Período nocturno – das 23 às 7 horas; 
 
q) Receptor Sensível – Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 
utilização humana; 
 
r) Ruído de vizinhança – O ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são 
inerentes, produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua 
guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou 
intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança; 
 
s) Ruído Ambiente – Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto de fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do 
local considerado; 
 
v) Zona Mista – Área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja 
afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona 
Sensível; 
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(x) Zona Sensível – Área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 
a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 
 
 
 
 
8.3 Metodologia 

As medições foram efectuadas com um sonómetro digital integrador, da 01 dB - Metravib, 
de modelo SOLO MASTER 01 de classe de exactidão 1. Este sonómetro encontra-se 
aprovado pelo Instituto Português da Qualidade, e está munido de um microfone GRAS 
MSE 212 de alta sensibilidade e de filtros de análise estatística. 
 
Nas medições efectuadas, o microfone foi equipado com um protector de vento para 
evitar sinais espúrios de baixa frequência devido a este agente. Qualquer energia 
residual assume importância irrelevante na medida em que todas as medições foram 
realizadas com malha de ponderação de frequência A e com a característica F (Fast) de 
ponderação no tempo. 
 
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O 
equipamento foi convenientemente calibrado com um calibrador acústico antes do início e 
no final das medições.  
 
A metodologia empregue para a realização das medições do ambiente sonoro seguiu as 
recomendações e especificações descritas na normalização portuguesa aplicável, 
nomeadamente as constantes na NP 1730, Parte 1: Grandezas Fundamentais e 
Procedimentos, Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo e Parte 3: 
Aplicação aos limites do ruído de 1996 – “Descrição e Medição do Ruído Ambiente”). 
 
É de referir, que o equipamento de medição do ruído utilizado nas campanhas de 
medição, encontrava-se devidamente certificado e calibrado, em conformidade com o 
estipulado na Portaria n.º 1069/89, de 13 de Dezembro, que aprova o Regulamento do 
Controlo Metrológico dos Sonómetros. 
 
O levantamento acústico consistiu na medição in situ dos valores do nível sonoro 
equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, entardecer e nocturno) 
assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro (Ld, Ln e Le) em dB (A), a que poderão ser aplicadas disposições ou limitações 
legais. 
 
A partir dos níveis sonoros registados e tendo por base os critérios da legislação aplicável 
foi avaliado o grau de poluição sonora da área em estudo, através de cálculo do Lden, 
tendo sido realizada a comparação destes valores e dos valores registados do Ln, com a 
legislação vigente. 
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8.4 Locais de Medição e Parâmetros Analisados 

As perturbações previsíveis no ambiente sonoro na área de influência do projecto 
ocorrerão na fase de construção e terão duração temporária, sendo que, durante esta 
fase, os impactes de ruído originados serão mais significativos junto aos aglomerados 
habitacionais/habitações isoladas existentes na proximidade das vias a percorrer pelos 
veículos (camiões) afectos à obra. 
 
Não obstante a povoação mais próxima se localizar a cerca de 5 km (Nossa Senhora da 
Graça) do local de implantação da barragem, foram efectuadas medições na proximidade 
do local de implantação do projecto. 
 
Foi realizada uma campanha de medição dos níveis de ruído ambiente no dia 27 e 28 de 
Setembro de 2009, na proximidade da zona de implantação do projecto. 
 
O ambiente acústico foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros 
apercebidos in situ e realizadas em condições representativas da actividade local e de 
circulação rodoviária normal. 
 
O parâmetro energético utilizado para efectuar a caracterização do ambiente sonoro, em 
cada um dos períodos de referência, foi o nível sonoro contínuo equivalente,  
ponderado A, LAeq. 
 
Os parâmetros acústicos determinados foram Lden e Ln, na acepção prevista no RGR. 
 
 
 
 
8.4.1 Método de Tratamento de Dados 

Para análise da compatibilidade com a classificação de Zona constante no Regulamento 
Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro – os valores recolhidos serão 
interpretados e valorizados conforme os Indicadores de Ruído requeridos para a sua 
aplicação. 
 
O Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno, Lden, será calculado de acordo com a 
definição do Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, alínea j) do Artigo 3º: 
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8.4.2 Critério de Avaliação dos Dados 

Os resultados obtidos para os parâmetros amostrados foram analisados tendo em 
consideração o exposto no artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro de 
2007 (RGR). 
 
Deste modo, para as zonas mistas ou sensíveis (n.º 1 do Artigo 11.º do RGR) ou até à 
classificação das zonas mistas e sensíveis (n.º 3 do Artigo 11.º do RGR), devem ser 
respeitados os seguintes valores limite de exposição (Quadro IV. 23): 
 
 

Quadro IV. 23 – Valores Limite de Exposição 

Critério Exposição Máxima (limites máximos) Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Zonas não Classificadas (1) 63 53 

(1) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais 

 
 
Dado que os locais em análise, à data da realização do presente estudo, não estão 
integrados em zonas classificadas considera-se aplicável o disposto no n.º 3 do  
Artigo 11.º. 
 
 
 
 
8.5 Caracterização do Ambiente Sonoro na Barragem do Couto da Piçarra 

De um modo geral a ocupação do território no local onde será implantada a futura 
barragem são predominantes áreas de sequeiro e áreas pontuais de galeria ripícola 
pouco desenvolvida. No que respeita à actividade humana, a mais próxima do local de 
implantação do projecto encontra-se a uma distância de aproximadamente 1,5 km 
correspondendo ao Monte do Arraial das Arieiras, seguida do Monte dos Lentiscais e N. 
Sra. do Almurtão que se encontram a distância de cerca 2 km da área de implantação do 
projecto. 
 
Na FIG. IV. 27 apresenta-se a localização os pontos de medição do ruído. 
 
No quadro seguinte são indicados os valores resultantes dos valores da campanha para 
os três períodos de medição, bem como as fontes de ruído observadas. 
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FIG. IV. 27 - Localização dos pontos de medição de Ruído 
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Quadro IV. 24 – Níveis Sonoros Registados [dB(A)] em Cada Ponto de Medição em Análise 

Ponto de 
Medição 

Ocupação / 
Distância à 
Barragem 

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno Registo 
Fotográfica LAeq 

[dB(A)] 
(Ld) 

Fontes de 
Ruído 

LAeq
[dB(A)
] (Le) 

Fontes de 
Ruído 

LAeq 
[dB(A)] 

(Ln) 

Fontes 
de 

Ruído 

R1 

Habitação a 
uma distância 
de 1,7km do 

local de 
implantação da 

Barragem 

41,5 

Fontes 
naturais; 
Carros, 

ocupação 
humana 

42,3 

Fontes 
naturais; 
Carros, 

ocupação 
humana 

39,4 
Fontes 
naturais 

R2 

Habitação e 
armazém 

agrícola a uma 
distância de 2 
km do local de 
implantação da 

Barragem 

43,2 

Fontes 
naturais, 

cães, gado 
ovino, 

ocupação 
humana, 

secador de 
cerais 

44,1 

Fontes 
naturais, cães, 

gado ovino, 
ocupação 
humana 

40,1 
Fontes 

naturais, 
cães 

R3 

Habitação e 
armazém 

agrícola a uma 
distância de 1,4 
km do local de 
implantação da 

Barragem 

40,4 

Fontes 
naturais, 

cães, 
ocupação 
humana 

41,8 

Fontes 
naturais, cães, 

ocupação 
humana 

38,2 
Fontes 
naturais 

 
 
Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à 
ponderação dos valores correspondentes aos períodos diurno, do entardecer e nocturno, 
acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, conforme previsto 
regulamentarmente (alínea j) do Art.º 3º do RGR): 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10], em dB(A) 
 
 
tendo-se obtido o valor de Lden = 46,4 dB(A) para o receptor R1, o valor de Lden= 47,4 
dB(A) para o receptor R2 e o valor e Lden=45,3 dB(A) para o receptor R3. 
 
Tendo em conta que a classificação de zonas “sensíveis” e “mistas” não está ainda 
definida em instrumentos de planeamento territorial no concelho de Idanha-a-Nova, de 
acordo com o n.º 3 do Artigo 11º do Decreto Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para efeitos 
de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os 
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB (A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A), que 
correspondem aos valores mais exigentes. 
 
Após uma análise dos valores registados pode-se concluir que o ambiente acústico da 
área em estudo se encontra muito pouco perturbado, com o valor de Lden muito inferior 
ao valor limite de exposição atrás indicado. 
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9. GESTÃO DE RESÍDUOS 

9.1 Metodologia 

A caracterização deste descritor no concelho em estudo e na área abrangida pelo 
projecto, foi efectuada com base na recolha de informação junto das entidades 
competentes, com base nos levantamentos de campo realizados e através de consulta 
do site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), designadamente no que respeita à 
obtenção de listagens de operadores de resíduos urbanos e não urbanos licenciados. 
 
 
 
 
9.2 Situação Actual 

Do conjunto de resíduos previsivelmente gerados pela construção e exploração do 
projecto em análise apenas uma fracção dispõe de sistemas de gestão específicos, 
nomeadamente: os resíduos sólidos urbanos (RSU), as embalagens e resíduos de 
embalagens, os óleos usados, os pneus, os resíduos de construção e demolição (RC&D) 
e os resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e similares).  
 
A gestão dos restantes resíduos é assegurada por operadores devidamente licenciados 
para o efeito, sendo abordada mais adiante neste subcapítulo. 
 
Os RSU correspondem a uma mistura de diversas fracções de resíduos, das quais as 
mais significativas são: matéria orgânica, papel e cartão, vidro, metais e plásticos. Nesta 
tipologia de resíduos incluem-se todos os resíduos de origem doméstica e outros 
resíduos semelhantes, no que se refere à respectiva natureza ou composição, ainda que 
provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, não 
esteja em causa uma produção diária superior a 1 100 litros por produtor. 
 
No concelho interferido pelo projecto, a gestão de RSU é assegurada pelo Sistema de 
Gestão de Resíduos da Raia / Pinhal (concelho de Castelo Branco). 
 
O Sistema de Gestão de Resíduos é complementado pela recolha selectiva de materiais 
como o vidro, embalagens (papel/cartão, metais, plásticos), papel e cartão, através da 
participação dos utentes no sistema e suportados por ecopontos e ecocentros 
distribuídos pelos principais centros urbanos (um deles existente em Bragança), de modo 
a possibilitar a triagem dos materiais recicláveis, reduzindo os volumes de resíduos a 
depositar no aterro de Castelo Branco 
 
No concelho de Castelo Branco existe um aterro para deposição de RSU (Monte de São 
Martinho, em exploração desde Abril de 1999). 
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As embalagens e resíduos de embalagens são todos e quaisquer produtos feitos de 
materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, 
entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como produtos transformados, 
desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos “descartáveis” 
utilizados para os mesmos fins. 
 
A gestão de resíduos de embalagens em Portugal, encontra-se regulada pelos seguintes 
diplomas legislativos que transpõem a Directiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e resíduos de 
embalagens: 
 

• Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho e Decreto-Lei n.º 
92/2006, de 25 de Maio, revogado parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 
5 de Setembro que estabelece os princípios e normas aplicáveis ao sistema de 
gestão de embalagens e resíduos de embalagens; 

 
• Decreto-lei n.º 407/98, de 21 de Dezembro, que estabelece as regras respeitantes 

aos requisitos essenciais da composição das embalagens. 
 
 
A Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro estabelece as regras de funcionamento dos 
sistemas de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às não reutilizáveis, 
bem como as do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis. 
 
No intuito de monitorizar e controlar o fluxo de embalagens e os seus resíduos, foram 
publicados os seguintes despachos ministeriais: 
 

• Despacho da Ministra do Ambiente n.º 7415/99 (2.ª série), de 25 de Março, que 
aprova os modelos para fornecimento de dados estatísticos;  

 
• Despacho conjunto dos Ministros da Economia e do Ambiente n.º 316/99, de 30 

de Março, que determina o modelo de relatório anual de actividade da entidade 
gestora do sistema integrado. 

 
 
Aqueles diplomas legislativos inscrevem-se nos objectivos gerais de uma política 
integrada de gestão de resíduos, nomeadamente na prevenção da sua produção quer na 
vertente quantitativa (através da redução do peso e volume das embalagens), quer na 
vertente qualitativa (através da minimização de metais pesados e de outras substâncias 
perigosas no fabrico/concepção da embalagem). 
 
A aplicação das medidas e acções preconizadas na legislação portuguesa que regula a 
gestão destes resíduos concretizou-se através do licenciamento da entidade gestora 
"Sociedade Ponto Verde" – SPV.  
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Esta entidade gestora encontra-se licenciada desde o dia 1 de Outubro de 1997, pelos 
Ministros da Economia e do Ambiente, para exercer a actividade de gestão dos resíduos 
de embalagens urbanas ou a elas equiparadas, segundo um sistema integrado. Três 
anos após aquela data, a SPV obteve licença para alargar o âmbito da sua actuação à 
gestão de resíduos de embalagens não urbanas. 
 
Uma vez que o período inicialmente abrangido pelas licenças terminou, tornou-se 
necessária a atribuição de uma nova licença à Sociedade Ponto Verde – SPV (Despacho 
- Conjunto n.º 98/2004), que constituiu a oportunidade ideal para se encontrar um modelo 
de intervenção e relação entre os vários intervenientes deste sistema integrado de 
gestão, contribuindo para que Portugal atinja os objectivos constantes na legislação 
nacional e comunitária, no domínio da reciclagem dos resíduos de embalagens. 
 
Nesse sentido, foi desenvolvido um modelo económico-financeiro que, ao suportar 
tecnicamente a sustentabilidade do sistema integrado de gestão, fundamenta a atribuição 
de Valores de Contrapartida a serem aplicados aos Sistemas de Gestão de Resíduos, 
criados a nível nacional. Este modelo económico-financeiro, que consta como anexo à 
nova licença da SPV, será uma garantia de que o consumidor pagará o mínimo possível 
por um serviço adequado, respeitando o princípio do poluidor pagador e simultaneamente 
a defesa do consumidor. 
 
Os óleos usados correspondem aos óleos industriais lubrificantes de base mineral, os 
óleos dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão e os óleos minerais para 
máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos que pelas suas características, 
lhes possam ser equiparados, tomados impróprios para o uso a que estavam inicialmente 
destinados. 
 
O Decreto-lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 
a gestão de óleos novos e usados, assumindo como princípios fundamentais de gestão a 
prevenção da produção dos óleos usados, em quantidade e nocividade, e a adopção das 
melhores técnicas disponíveis nas operações de recolha/transporte, armazenagem, 
tratamento e valorização, de forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o 
ambiente. 
 
Este diploma prevê a constituição de um sistema integrado de gestão, no âmbito do qual 
deverá ser conseguida uma adequada articulação de actuações entre os vários 
intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos 
novos, aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 
 
À excepção do disposto no n.º 3 do artigo 19º do referido Decreto-lei, excluem-se do 
âmbito de aplicação daquele diploma os óleos usados contendo PCB, os quais são 
abrangidos pelo Decreto-lei n.º 277/99, de 23 de Julho. 
 
O circuito de gestão dos óleos usados é da responsabilidade dos produtores de óleos 
novos, que dispõem para tal de duas alternativas: a gestão através de um sistema 
integrado ou a opção por assumir as suas obrigações a título individual. 
 
No âmbito do sistema integrado, a responsabilidade dos produtores de óleos novos pela 
gestão de óleos usados é transferida destes para uma entidade gestora do sistema 
integrado, desde que devidamente licenciada para exercer essa actividade. 
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Esta entidade gestora é obrigada a proceder por si ou através de um operador de gestão 
de óleos usados, à sua recolha/transporte mediante a solicitação do detentor dos 
mesmos. Sendo, igualmente, responsável pelo seu encaminhamento para operadores de 
armazenagem, tratamento, regeneração, reciclagem outras formas de valorização. Os 
óleos usados recolhidos terão obrigatoriamente de passar por um processo de 
tratamento, caso não respeitem as especificações técnicas para a sua regeneração ou 
outras formas de valorização. 
 
A actividade de recolha/transporte de óleos usados só pode ser realizada por operadores 
com número de registo atribuído pela APA, concedido mediante a comprovação da 
adequabilidade dos meios envolvidos, nomeadamente com vista à protecção da saúde e 
do ambiente. 
 
Nos municípios abrangidos, apenas a entidade Resíduos do Nordeste tem aprovação 
para recolha de óleos minerais (automóvel) e óleos alimentares. 
 
Os produtores de óleos usados são responsáveis pela sua correcta triagem e 
armazenagem no local da produção e integração no circuito de gestão. 
 
No caso da entidade gestora optar por assumir as suas obrigações a título individual 
carece para o efeito de uma autorização específica da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), a qual apenas será concedida se forem garantidas as obrigações previstas para o 
sistema integrado. 
 
As operações de armazenagem, tratamento e valorização de óleos usados estão sujeitas 
a licenciamento nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, sem prejuízo 
da legislação sobre licenciamento, avaliação de impacte ambiental e licença ambiental, 
quando aplicável. 
 
Não está sujeita a autorização prévia a armazenagem de óleos usados nos locais de 
produção. Contudo, fora do local de produção as operações de armazenagem só podem 
ser realizadas por entidades autorizadas para o efeito. 
 
A valorização interna de óleos usados carece de uma autorização específica, a conceder 
pela (APA). A autorização prévia e a autorização específica previstas nos termos legais 
só são concedidas caso tenham sido adoptadas todas as medidas adequadas de 
protecção da saúde e do ambiente. 
 
Os resíduos de construção e demolição (RCD) são resíduos de constituição não 
homogénea, com fracções de dimensões variadas, as quais poderão ser classificadas 
como resíduos perigosos, não perigosos e inertes. 
 
É igualmente reconhecido que os RCD contêm percentagens elevadas de materiais, 
inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão ser potencializados, diminuindo-
se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e os custos de deposição 
final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 
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Neste contexto, foi urgente não só reavaliar e organizar os métodos de deposição final 
desses resíduos como, mais importante que isso, promover a análise do seu ciclo de 
vida, tendo em vista o seu máximo reaproveitamento/valorização. 
 
Foi consciente destes aspectos que se verificou a criação de um regime jurídico próprio 
para o fluxo dos RCD, não obstante o facto de termos assistido, desde logo, a uma maior 
clarificação de conceitos e definições, por via da publicação do actual Regime Geral de 
Gestão de Resíduos, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, relativamente ao 
qual se salienta a criação do quadro legal para o Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos (SIRER), permitindo, deste modo, aferir a informação relativa a 
gestão de resíduos, nomeadamente de quantitativos e destinos dos resíduos produzidos 
a nível nacional. 
 
Desta forma, surge uma legislação específica para a gestão de RCD, o Decreto-Lei 
n.º 48/2008, de 12 de Março que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 
 
Em tudo o que não estiver especialmente regulado no Decreto-Lei mencionado, em 
matéria de gestão de RCD, aplica-se subsidiariamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, que institui o Regime Geral de Gestão de Resíduos. 
 
Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às 
disposições legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, 
designadamente os relativos aos resíduos de embalagens e equipamento eléctrico e 
electrónico, óleos usados, pneus usados e resíduos contendo polibifenilos policlorados 
(PCB). 
 
Das alterações instituídas por via da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
Março destaca-se a possibilidade de reutilização de solos e rochas não contendo 
substâncias perigosas, preferencialmente na obra de origem. Caso tal não seja possível, 
é prevista a reutilização noutras obras para além da de origem ou na recuperação 
ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou 
ainda em locais licenciados pelas câmaras municipais (Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de 
Abril). 
 
A Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho aprova os modelos de Guias de 
Acompanhamento de Resíduos para o transporte de Resíduos de Construção e 
Demolição (GARCD). 
 
Na área de estudo, a sociedade Sistema de Gestão de Resíduos da Raia / Pinhal 
funciona como operador licenciado para efectuar o armazenamento temporário e triagem 
de resíduos inertes e de construção e demolição, que são depositados nos aterros. 
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10. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

10.1 Metodologia Geral 

O estudo dos Sistemas Ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e síntese da 
informação disponível e dos estabelecimentos das referências gerais sobre os 
ecossistemas e habitats terrestres e aquáticos da área em análise.  
 
Essa síntese foi integrada num conjunto regional mais amplo interpretando a sua 
importância relativa. 
 
O estudo desenvolveu-se com o aprofundamento de análise dos habitats da área, através 
dos trabalhos de campo que complementaram a bibliografia disponível. 
 
A área em estudo definiu-se assim como aquela que é directa ou indirectamente afectada 
pelos diferentes componentes do projecto, estabelecendo sempre as relações 
convenientes de inter-relação regional e nacional. 
 
A área directamente afectada corresponde à Ribeira de Lentiscais, afluente do Rio 
Ponsul, na bacia hidrográfica do Rio Tejo. 
 
Em termos gerais, o faseamento metodológico utilizado pelos diversos especialistas na 
realização dos trabalhos de caracterização dos Sistemas Ecológicos é a seguinte: 
 

- Recolha de todos os elementos disponíveis sobre a flora, a vegetação e as 
comunidades da fauna aquática e terrestre na área em causa, bibliográficos, 
cartográficos e outros, tratando e sistematizando a informação existente; 

- Desenvolvimento da situação de referência nos domínios da flora, fauna e 
habitats naturais para a área em estudo, integrando as contribuições das 
equipas de investigação; 

- Delimitação das fitocenoses e sua caracterização; 

- Identificação de áreas ecologicamente sensíveis (nidificação de espécies 
animais prioritárias para a conservação, local da postura e áreas de alevinagem 
da ictiofauna autóctone, habitats de ocorrência de espécies animais e vegetais 
prioritárias, etc.). 

- Avaliação do grau de sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da 
respectiva capacidade de utilização. 

 
 
Os critérios de definição do ordenamento biofísico e da hierarquização dos valores 
ecológicos em presença para avaliação dos impactes do empreendimento sobre eles, 
são os seguintes: 
 

i)  Identificação das unidades de habitats em descritores correspondentes à escala 
1:25 000, com recurso à cartografia de base naquela escala, fotografia aérea 
recente (escala 1: 15 000) e reconhecimento de campo; 
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ii) Identificação estatutária, elenco de disposições legais e regulamentares 

aplicáveis em cada caso e delimitação das áreas naturais protegidas ou 
classificadas (Áreas incluídas no Sistema Nacional de Áreas Protegidas e na 
Rede Natura 2000, Biótopos CORINE, Lista Nacional de Sítios da Directiva 
92/43/CEE, Árvores e Maciços Classificados, Perímetros Florestais e Matas 
Nacionais, Reservas e Áreas Concessionadas de Caça e Pesca, Reservas de 
Recreio, Áreas Naturais de Interesse Concelhio, etc.), existentes ou propostas, 
com recurso aos elementos legislativos e bibliográficos disponíveis; 

 
iii) Elaboração de uma base de dados com descrição e qualificação por espécie 

(na perspectiva dos “livros vermelhos”, do direito convencional, comunitário e 
nacional, do carácter endémico, das perspectivas das singularidades regionais 
ou locais, dos usos recreativos, cinegéticos, haliêuticos e outros, etc., bem 
como da situação populacional e fenologia locais(1) das comunidades da flora e 
da fauna de vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), 
ocorrentes ou potenciais, em relação com os respectivos habitats, com recurso 
a bases de dados próprias, elementos bibliográficos disponíveis e estudos de 
campo dirigidos apenas para as áreas e espécies mais sensíveis(2); 

 
iv) Identificação e caracterização dos eventuais corredores ecológicos englobados 

na região em estudo, bem como da sua hierarquia em termos de interesses e 
fluxos (locais, regionais, nacionais e internacionais)(3); 

 
 
As diversas áreas de estudo dos sistemas ecológicos exigiram uma articulação adequada 
entre as equipas, conjugando investigações detalhadas, que pelas suas especializações 
são naturalmente parcelares, com uma avaliação global que permite uma integração dos 
diferentes estudos. 
 

                                                 
 
(1) – Com indicação da condição reprodutora e do estatuto e períodos de presença para as espécies da fauna. 
 
(2) – Inclui-se no âmbito da fauna de vertebrados: 

- Levantamentos por transeptos das espécies presentes ao longo dos diferentes ciclos fenológicos; 
- Reconhecimento, localização e caracterização dos habitats fluviais; 
- Reconhecimento e localização de ninhos de avifauna; 
- Inquéritos locais a agricultores, caçadores e pescadores sobre as espécies da fauna de vertebrados presentes e 

locais preferenciais de exploração para as espécies cinegéticas e haliêuticas. 

 
(3) – Com recurso aos inquéritos, trabalho de campo e recolhas bibliográficas antes referidas. 
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Assim, as avaliações globais que se desenvolveram segundo a metodologia já exposta, 
partiram de estudos sectoriais especializados de flora e vegetação, fauna terrestre, 
ecossistemas aquáticos e avifauna, cujas metodologias específicas se apresentam nos 
respectivos pontos e onde predominam os trabalhos de campo. 
 
No que respeita aos habitats, e com base nos trabalhos desenvolvidos, foram 
devidamente cartografados, sendo que a sobreposição desta cartografia com a ocupação 
prevista para a albufeira garante uma avaliação de impactes qualitativos e quantitativos. 
 
Na estrutura deste ponto dos Sistemas Ecológicos, é realizado inicialmente um 
enquadramento ecológico regional com referência às características das Áreas de 
Conservação da Natureza. Seguem-se os estudos a nível local relativos à flora, 
vegetação e fauna, com a cartografia específica respectiva, sempre que necessário para 
melhor percepção. 
 
 
 
 
10.2 Áreas de Conservação da Natureza 

A zona em estudo não se encontra inserida em qualquer área incluída na Rede Nacional 
de Áreas Protegidas e classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de Protecção 
Especial – ZPE e Sítios de Interesse Comunitário – SIC), como se pode constatar na FIG. 
IV. 28. 
 
Refere-se, no entanto, a sua proximidade ao Parque Natural do Tejo Internacional e ZPE 
Tejo Internacional, Erges e Pônsul (PTZPE0042), caracterizado por uma fauna 
diversificada, sobretudo avifauna, cujo território de alimentação de algumas espécies de 
maior porte (e.g. grifo) alcança a região onde será implantado o projecto. 
 
 
 
 
10.2.1 Parque Natural Tejo Internacional / Zona de Protecção Especial Tejo 

Internacional, Erges e Pônsul 

O Parque Natural do Tejo Internacional, com 26 484 ha e ZPE Tejo Internacional, Erges e 
Pônsul, com 25 775 ha, localizam-se no Distrito de Castelo Branco e abrange os 
concelhos de Castelo Branco (parte das freguesias de Castelo Branco, Malpica do Tejo e 
Monforte da Beira), Idanha-a-Nova (parte das freguesias de Salvaterra do Extremo, 
Segura e Rosmaninhal) e Vila Velha de Ródão (Perais). 
 
O Parque Natural Encontra-se regulamentado pelo Decreto-Regulamentar nº 9/2000, de 
18 de Agosto e a ZPE pelo Decreto-Lei nº 384-B/99 de 23 de Setembro alterado pelo 
Decreto-lei nº 141/2002 de 2 de Maio. Para além disso, constitui uma IBA (Important Bird 
Area – PT013)) que é coincidente em 25 761 ha com a ZPE. 
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Esta Área Protegida engloba a quase totalidade do troço internacional do vale do rio Tejo 
e as secções finais de três dos seus afluentes: o rio Erges, por onde passa a fronteira 
entre Portugal e Espanha, a ribeira do Aravil, separador entre os municípios de Castelo 
Branco e Idanha-a-Nova, e o rio Ponsul, que delimita parcialmente o concelho de Vila 
Velha de Ródão. 
 
O clima é de cariz mediterrânico caracterizado pelo pico do calor e a maior secura 
coincidirem no tempo. Por outro lado, aponta-se a bacia hidrográfica do rio Tejo como 
divisor entre o clima quente e seco característico da região sul de Portugal Continental e 
o clima temperado e húmido característico da região norte 
 
Os vales encaixados dos rios Tejo e Erges e alguns troços da ribeira do Aravil e do rio 
Ponsul, com escarpas inacessíveis e beneficiando de um relativo isolamento, suportam 
formações vegetais densas e diversificadas como os zambujais, os azinhais, os retamais, 
os estevais e os rosmaninhais. 
 
Ocorrem dezasseis Habitats Naturais inscritos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro, três dos quais prioritários: charcos temporários mediterrânicos, 
subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Malhadais) e florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion) (Amiais ripícolas). 
 
Numa paisagem de cariz dominantemente mediterrânico, salientam-se no coberto vegetal 
a azinheira Quercus rotundifolia, o sobreiro Quercus suber e o carrasco Quercus 
coccifera, o lentisco Phillyrea angustifolia e o aderno-de-folhas-largas Phillyrea latifolia, o 
medronheiro Arbutus unedo e várias urzes Erica spp., a esteva Cistus ladanifer e o 
zambujeiro Olea europaea var. sylvestris, o aderno Rhamnus alaternus e o espinheiro-
preto Rhamnus lycioides subsp. oleoides, a aroeira Pistacia lentiscus e a cornalheira 
Pistacia terebinthus, o alecrim Rosmarinus officinalis e o rosmaninho Lavandula stoechas 
subsp. sampaiana. 
 
O Parque Natural do Tejo Internacional alberga um importante cortejo faunístico incluindo 
mais de duzentas espécies de vertebrados, com especial relevância para as tipicamente 
rupícolas, que nidificam nas encostas escarpadas do vale do Rio Tejo e afluentes, e 
algumas espécies estepárias, nas áreas de planalto contíguas às encostas (Quadro IV. 
25 e Quadro IV. 26).  
 
Este sítio suporta o maior efectivo populacional de Cegonha-preta (Ciconia nigra) a nível 
das IBAs nacionais e uma proporção significativa das grandes águias e abutres. É 
assinalada a presença de um efectivo considerável de Abutre-preto (Aegypius monachus) 
sendo o único local onde a nidificação foi confirmada recentemente em território 
português. É também o único sítio em Portugal onde ainda se pode encontrar a Ganga 
(Pterocles alchata), espécie que se considerava como provavelmente extinta no país. 
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FIG. IV. 28 – Áreas de Interesse Conservacionista 
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Quadro IV. 25 – Espécies Alvo de Orientações de Gestão - Aves do Anexo I da Directiva 
79/409/CEE e Migradoras não Incluídas no Anexo I 

Código Espécie Espécie Alvo/Critério Anexo I 

A030 Ciconia nigra A4i, B1i, B2, C6 Sim 

A073 Milvus migrans C6 Sim 

A074 Milvus milvus C6 Sim 

A077 Neophron percnopterus B2, C6 Sim 

A078 Gyps fulvus B2, C6 Sim 

A079 Aegypius monachus C6 Sim 

A080 Circaetus gallicus C6 Sim 

A091 Aquila chrysaetos C6 Sim 

A405 Aquila adalberti C6 Sim 

A092 Hieraatus pennatus B2, C6 Sim 

A093 Hieraatus fasciatus B2, C6 Sim 

A205 Pterocles alchata C6 Sim 

A215 Bubo bubo C6 Sim 

A225 Caprimulgus ruficollis A3  

A242 Melanocorypha calandra C6 Sim 

A243 Calandrella brachydactyla C6 Sim 

A279 Oenanthe leucura B2, C6 Sim 

A399 Elanus caeruleus C6 Sim 

 Passeriformes migradores de matos e bosques A3, C6  

 
 
 

Quadro IV. 26 – Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não Incluídas 
no Anexo 

Código Espécie Anexo I 

A031 Ciconia ciconia Sim 

A095 Falco naumanni Sim 

A099 Falco subbuteo  

A113 Coturnix coturnix  

A226 Apus apus  

A227 Apus pallidus  

A229 Alcedo atthis Sim 

A230 Merops apiaster  

A233 Jynx torquilla  

A245 Galerida theklae Sim 

A246 Lullula arborea Sim 

A252 Hirundo daurica  

A257 Anthus pratensis  
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(Cont.) 

Código Espécie Anexo I 

A268 Cercotrichas galactotes  

A271 Luscinia meharhynchos  

A278 Oenanthe hispanica  

A285 Turdus philomelos  

A286 Turdus iliacus  

A300 Hippolais polyglotta  

A302 Sylvia undata Sim 

A303 Sylvia conspicillata  

A304 Sylvia cantillans  

A306 Sylvia hortensis  

A322 Ficedula hypoleuca  

A337 Oriolus oriolus  

A341 Lanius senator  

A355 Passer hispaniolensis  

A365 Carduelis spinus  

 
 
 
 
10.3 Caracterização da Situação Actual 

10.3.1 Flora e Vegetação 

10.3.1.1 Metodologia 

O desenvolvimento dos trabalhos de caracterização da flora e vegetação no âmbito do 
EIA realizou-se na generalidade com a metodologia definida em 10.1, tendo-se seguido o 
seguinte faseamento. 
 

 Fase 1: Caracterização fitogeoclimática da zona em estudo de forma a 
estabelecer a vegetação natural potencial, caracterização da região e de toda a 
envolvente de interesse para o estudo. 

 Fase 2: Consulta de informação cartográfica disponível (Carta de usos do solo, 
Fonte: CNIG), e interpretação de ortofotomapas, para obtenção de dados 
necessários a elaboração de um “retrato” prévio da situação de referência; 

 Fase 3: Levantamento “in situ” das principais formações vegetais identificadas na 
análise cartográfica, e sua caracterização por intermédio do estrato superior; 

 Fase 4: Execução de levantamentos florísticos de referência para a obtenção de 
dados quanto às características e tipologia da vegetação ocorrentes em sub-
coberto ou constituindo estruturas de baixo porte. 

 Fase 5: Cartografia detalhada de área em estudo. Classificação final do valor dos 
habitats e avaliação de impactes para as alternativas de projecto. 
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10.3.1.2 Enquadramento Corológico ou Biogeográfico 

A zona em análise inclui-se, em termos corológicos ou biogeográficos e segundo Rivas-
Martinez (1987), no reino HOLÁRTICO e região MEDITERRÂNEA, sub-região 
MEDITERRÂNEA-OCIDENTAL, super-província MEDITERRÂNEO-IBERO-ATLÂNTICA, 
província LUSO-ESTREMADURA e superdistrito CACERENSE (FIG. IV. 29).  
 
O Super distrito cacerense situa-se no andar mesomediterrânico seco a sub-húmido 
inferior. A vegetação climatófila pertence à série do azinhal Pyro bourganeae-Querceto 
rotundifoliae S. São diferenciais face ao Superdistrito Zezerense as orlas 
nanofanerofíticas retamóides do Cytiso multiflori-Rematemum sphaerocarpae, o 
carrrascal Rhamno fontqueri-Quercetum cocciferae e o esteval Genisto hirsutae-Cistetum 
ladaniferi.  
 
Nas zonas graníticas mais rochosas encontra-se o rosmaninhal Scillo-Lavandutelum 
sampaioanae. Nos alcantis quaztzíticos do Tejo a comunidade permanente edafoxerófila 
relíquia dominada pelo Juniperus oxycedrus (Rubio longifoliae-Juniperetum oxycedri), 
constitui um traço característico deste território em face dos vizinhos. 
 
Segundo Franco (2000), e com validade exclusiva para Portugal, a área em análise inclui-
se na zona fito-geográfica CENTRO-LESTE DE CAMPINA, na zona de planalto (até cerca 
de 400 m) não sujeita à influência das Serras da Gardunha, Muradal e Alvéolos (a Norte 
do Tejo) e a Serra de São Mamede (a Sul do Tejo), com o predomínio natural da 
azinheira (Quercus rotundifolia). 
 
 
 
 
10.3.1.3 Elenco Florístico 

Durante os trabalhos de campo (que decorreram numa única campanha nos dias 27 e 28 
de Outubro do presente ano), foi confirmada a presença de várias espécies florísticas no 
local de implantação do projecto e na sua envolvente próxima. 
 
De um modo geral, a comunidade florística existente encontra-se associada ao habitat 
agrícola dominante que se encontra em abandono por falta de condições hídricas para a 
sua sustentabilidade.  
 
Verifica-se alguma renaturalização do estrato arbustivo, com várias giestas dispersas 
(Cytisus striata) (FIG. IV. 30). No estrato herbáceo, dominam as gramíneas e as 
quaresmas (Saxifraga granulata), comum em prados secos, habitat dominante nesta área 
(FIG. IV. 31). Nas linhas de água, caracterizadas por uma grande torrencialidade, a 
vegetação ripícola é insipiente e dominada por silvas, gramíneas e giestas (FIG. IV. 32), 
destacando-se um pequeno salgueiro (Salix spp) no limite montante da futura albufeira, 
como o único espécimen arbóreo existente (FIG. IV. 33). 
 
Na zona envolvente ao projecto, a montante do mesmo, destaca-se uma área extensa de 
montado de azinho (Quercus rotundifolia) que não será afectada e será mantida, 
permitindo a manutenção de um mosaico ecológico natural vs agrícola de grande valor 
(FIG. IV. 34). 
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FIG. IV. 29 – Carta Fitogeográfica de Portugal (Costa et al., 1998) 
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FIG. IV. 30 – Exemplares de Giestas (Cytisus striatus) Dispersas na Área de Implantação do 
Projecto 

 

 

FIG. IV. 31 – Estrato herbáceo com Exemplares de Quaresmas (Saxifraga granulata) 
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FIG. IV. 32 – Linhas de Água afluentes ao Projecto e Respectiva Galeria Ripícola 

 

 

FIG. IV. 33 – Salgueiro existente na Ribeira de Lentiscais, imediatamente a Montante do 
Limite Norte da Futura Albufeira 
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FIG. IV. 34 – Montado de Azinho (Quercus rotundifolia) existente na Encosta a Norte do 
Local de Implantação do Projecto 

 
 
 
 
10.3.2 Vegetação e Habitats 

A vegetação é dominada por prados secos, caracterizados pela secura do solo e 
associados a uma prática agrícola anterior que foi abandonada. As plantas existentes 
encontram-se adaptadas a este regime, crescendo menos e de um modo mais disperso 
que num prado de maior humidade. 
 
Nas linhas de água, o habitat ripícola é pouco desenvolvido dada a inexistência de água 
durante grande parte do ano. 
 
Na FIG. IV. 35 apresentam-se duas perspectivas dos habitats existentes, quer a partir da 
margem direita, quer a partir de jusante do local de implantação da barragem. 
 
Na FIG. IV. 36 apresenta-se a Carta de Habitats, verificando-se que apenas será 
afectado uma pequena área da zona de pasto e área agrícola, sem significado relevante. 
Reforça-se que a área agrícola afecta ao pivot se encontra em situação de pousio. 
 
Relativamente a Habitats pertencentes à Directiva Habitats, apenas o Montado de Azinho 
se enquadra nesta legislação, ao abrigo do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril – Anexo 
B-1, Directiva 92/43/CEE – Anexo I e Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/04, de 30 de Junho, sendo identificado 
pelo Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene. A vegetação arbustiva e 
herbácea é ainda reduzida. Como já foi referido, este habitat não será afectado pela 
presença da barragem. 
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FIG. IV. 35 – Perspectivas dos Habitats Ocorrentes na Área de Implantação do Projecto (Foto de cima – A partir da margem direita; Foto de 
baixo – a partir de jusante da barragem) 
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FIG. IV. 36 – Carta de Habitats no Local de Implantação da Barragem do Couto da Piçarra 
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Na envolvente, mais concretamente a jusante do local de implantação da Barragem do 
Couto da Piçarra ocorrem igualmente outras pequenas albufeiras que contribuem para a 
manutenção de uma reserva de água durante todo o ano, permitindo a sustentabilidade 
de outras espécies florísticas de maior porte, para além do suporte para a comunidade 
faunística que será mais adiante reforçado (FIG. IV. 37). 
 
 

 

FIG. IV. 37 – Albufeira já Existente, a Jusante do Local de Implantação do Projecto, 
igualmente na Ribeira de Lentiscais, com visualização ao fundo de Salgueiros de algum 

Porte 

 
 
 
 
10.3.3 Fauna Terrestre (incluindo Avifauna e Quirópteros) 

10.3.3.1 Introdução 

A caracterização da situação de referência compreendeu a análise valorativa dos 
seguintes grupos faunísticos: 
 

• Anfíbios; 

• Répteis; 

• Mamíferos; 

• Avifauna; 

• Invertebrados. 
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Dar-se-á uma atenção especial às formas eventualmente importantes no equilíbrio 
ecológico dos ecossistemas, às espécies ameaçadas sobretudo às já incluídas na 
legislação internacional a cuja conservação o nosso país está obrigado, e ainda às 
espécies de reconhecido valor económico. 
 
Para além da identificação de espécies na área de estudo, deu-se particular atenção ao 
meio envolvente o que, naturalmente, pode fornecer indicações preciosas sobre a 
existência de formas cuja ocorrência não pode ser confirmada, além de permitir retirar 
algumas conclusões sobre a dependência de habitat. 
 
 
 
 
10.3.3.2 Metodologia 

A metodologia aplicada na caracterização da situação de referência seguiu uma 
abordagem faseada, recorrendo-se, inicialmente, a informação bibliográfica disponível 
para a área de estudo, e envolvente imediata, e posteriormente, a realização de 
campanhas de amostragem no local. 
 
Os dados referentes à distribuição geográficas dos diversos elementos faunísticos foram 
recolhidos nos guias de especialidade e publicações existentes do ICNB. 
 
Seguidamente realizaram-se os trabalhos de campo, realizados nos dias 27 e 28 de 
Outubro de 2009, aplicando metodologias de amostragens adequadas aos diferentes 
grupos faunísticos, e as espécies de maior relevância referidas na bibliografia consultada. 
As metodologias aplicadas foram as seguintes: 
 

− Realização de transeptos, ao longo da área de estudo, para detecção directa ou 
indirecta de elementos faunísticos (herpetofauna, avifauna e mamíferos). Foram 
definidos transeptos paralelos e perpendiculares às linhas de água, 
nomeadamente a Ribeira de Lentiscais, de modo a abranger os habitats 
presentes. 

 
Os transeptos definidos permitiram a amostragem dos diferentes habitats (galeria 
ripícola, prados e montado), de forma a potenciar a identificação de diferentes 
espécies. 

 
− Para a Avifauna foram ainda realizadas estações de Observação / Escutas nos 

períodos do amanhecer e crepuscular. 
 

− Na avaliação dos Quirópteros procedeu-se a realização de estações de detecção 
acústica, e ainda uma prospecção de locais potenciais para abrigos. 
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10.3.3.3 Situação geral detectada 

10.3.3.3.1 Anfíbios 

Os anfíbios constituem um grupo de animais que, de um modo geral, necessita de águas 
paradas como locais de reprodução, onde as larvas passam alguns meses antes de 
sofrer metamorfose.  
 
No Anexo 3 do Volume 3 – Anexos apresenta-se o inventário das espécies de anfíbios 
de ocorrência potencial na área em estudo. Durante os levantamentos de campo, as 
linhas de água não apresentavam qualquer caudal, não tendo sido visualizado qualquer 
indivíduo. O período do ano em que foi realizado o levantamento condicionou igualmente 
a prospecção positiva de indivíduos.  
 
Da análise do referido Anexo verifica-se a ocorrência potencial de 12 espécies para a 
área em estudo, nenhuma delas com estatuto de protecção desfavorável, de acordo com 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). 
 
Destaca-se, no entanto, que 8 das 12 espécies constam do Anexo IV do Decreto-Lei n.º 
140/99, sendo consideradas espécies de interesse comunitário que exigem protecção 
rigorosa, nomeadamente o tritão-marmorado (Triturus marmoratus), o sapo-parteiro-
ibérico (Alytes cisternasii), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-corredor 
(Bufo calamita), a rela (Hyla arborea) e a rela-meridional (Hyla meridionalis). 
 
 
 
 
10.3.3.3.2 Répteis 

Ao nível da comunidade de répteis potencialmente interferida pelo projecto em estudo, 
não é previsível a existência de uma comunidade particularmente rica, pois a área de 
afectação directa apresenta-se muito exposta sem grande capacidade de suporte para 
este grupo de vertebrados. Não foram observados quaisquer indivíduos durante os 
levantamentos de campo. 
 
De acordo com a listagem apresentada no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos verifica-se a 
ocorrência potencial de 8 espécies pertencentes a este grupo, em que apenas a espécie 
Psammodromus hispanica (lagartixa-do-mato-ibérica) apresenta estatuto desfavorável 
(Quase Ameaçado). 
 
O cágado, apesar de “Não Ameaçado” em Portugal (Cabral et al. 20065), consta nos 
Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril e como tal, é considerado, 
respectivamente, uma espécie de interesse comunitário cuja conservação exige a 
designação de Zonas Especiais de Conservação e uma espécie de interesse comunitário 
que exige uma protecção rigorosa. Este réptil pode ser encontrado num leque variado de 
habitats, desde ribeiros de montanha de fundo rochoso, ribeiros temporários de fundo 
vasoso ou arenoso (das planícies do Sul), tanques, lagoas, canais de irrigação, 
barragens e até locais costeiros com elevada salinidade. 
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10.3.3.3.3 Aves 

No que diz respeito à avifauna existente na área em estudo, o respectivo inventário 
apresenta-se no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos, tendo sido listadas 117 espécies, como 
espécies de ocorrência potencial.  
 
De realçar que a presença de muitas das espécies, nomeadamente as espécies de maior 
valor conservacionista, resultam da proximidade do rio Tejo, ocorrendo a nidificação nas 
escarpas deste curso de água e não no local de implantação do projecto. No entanto, e 
como foi verificado no terreno, algumas delas utilizam a área do projecto como território 
de alimentação. 
 
Foram observados mergulhões-pequenos e patos-reais na charca a jusante do local do 
projecto (FIG. IV. 38) e vários grifos (cerca de 10) a sobrevoar o local (FIG. IV. 39). De 
acordo com o proprietário, já foram observados, noutras ocasiões, perto de 50 indivíduos 
desta espécie que chegam ao local a meio da manhã e permanecem até meio da tarde, 
na expectativa de se alimentarem das crias nado-mortas do gado ovino que abunda no 
local. 
 
Das espécies indicadas, 29 encontram-se integradas no Anexo A-I do Decreto-Lei  
n.º 140/99 de 24 de Abril (espécie de interesses comunitário), cuja conservação requer a 
designação de Zonas de Protecção Especial e 14 pertencem ao Anexo D (espécies 
cinegéticas) do mesmo diploma legal. 
 
Relativamente ao local de implementação do projecto e envolvente próxima, durante os 
trabalhos de campo foram referenciadas 23 espécies, todas elas com estatuto de “Pouco 
Preocupante”, exceptuando os grifos que apresentam estatuto de “Quase Ameaçado”.  
 
Não foram identificados quaisquer locais de nidificação na proximidade e no local de 
implantação do projecto. A maioria dos contactos visuais e/ou auditivos foram verificados 
nas proximidades do montado de azinho, a montante do local do projecto. 
 
 
 
 
10.3.3.3.4 Mamíferos 

A listagem de mamofauna com ocorrência potencial área de influência do projecto é 
apresentada no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos. Nos levantamentos de campo, foi 
identificado um dejecto de raposa e várias latrinas de coelhos, para além de ter sido 
visualizado um coelho nas imediações próximas do local. 
 
Para a área em estudo foram referenciadas 23 espécies de mamíferos terrestres com 
ocorrência potencial. Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, a maioria 
das espécies de fauna terrestre listadas para a área em estudo apresentam o estatuto em 
Portugal de “Pouco Preocupante”, exceptuando-se apenas 2 das espécies listadas. 
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O morcego-rato-grande (Myotis myotis) com estatuto de “Vulnerável” e incluído nos 
Anexos BII e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, e, como tal, considerada uma espécie de 
interesse comunitário que exige protecção rigorosa tem sido confirmada em Portugal 
apenas em abrigos subterrâneos (Rainho et al, 1998; Rodrigues et al, 2003; Cabral et al, 
2006). Não estão referenciados quaisquer abrigos nas imediações do projecto (Rodrigues 
et al., 2003) pela que a ocorrência desta espécie será muito pouco provável. 
 

 

FIG. IV. 38 – Vários Indivíduos de Anas platyrhynchos (pato-real) na Albufeira a Jusante 

 
 
 

FIG. IV. 39 – Grifos (Gyps fulvus) a Sobrevoar a Área do Projecto 
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O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) apresenta actualmente estatuto de “Quase 
Ameaçado”, depois do segundo passo de avaliação, resultado da redução da população 
nacional por exploração cinegética relevante e efeitos de agentes patogénicos (Cabral et 
al., 2006). 
 
 
 
 
10.3.3.3.5 Invertebrados 

As referências na literatura sobre este grupo faunístico resumem-se ao estudo da 
distribuição nacional do grupo Lepidoptera por Maravalhas (2003). 
 
No Anexo 3 do Volume 3 – Anexos lista-se as espécies potencialmente ocorrentes na 
área de implantação do projecto e o seu estatuto de protecção. 
 
Apenas uma destas espécies (Tomares ballus) apresenta um estatuto de conservação 
mais desfavorável (em risco de extinção). Encontra-se bastante dispersa, em lameiros e 
incultos herbáceos improdutivos conservados. Não é de esperar a sua ocorrência no local 
do projecto. 
 
 
 
 
10.3.4 Ecossistemas Aquáticos 

Em virtude da ausência de caudal nas linhas de água que afluem ao local do projecto, 
não foram realizados levantamentos de campo neste ecossistema, sobretudo no que 
respeita à qualidade biológica da água. 
 
No entanto, dada a grande torrencialidade destes cursos de água e o canal estreito que 
os caracterizam, aliado à fraca vegetação ripária que os margina, não é expectável a 
ocorrência uma comunidade estável de macroinvertebrados e peixes.  
 
Ainda que existam charcas, ou seja, sistemas lênticos nas área envolvente do projecto 
considerou-se que o estudos das mesma não era relevante dado que e tratam de 
ecossistemas com características diferentes. 
 
 
 
 
10.4 Fauna. Conclusões 

Em geral a fauna da área em estudo é diversificada e dominada por espécies comuns, 
salientando-se a maior importância da comunidade avifaunística, com algumas espécies 
de valor que incluem o local do projecto nos seus territórios de alimentação, como foi 
verificado com os grifos. 
 
Os habitats existentes não apresentam uma grande diversidade ecológica, sendo muito 
expostos, com reduzidos locais de abrigo, exceptuando-se a área de montado de azinho 
que poderá manter uma comunidade faunística mais diversificada e como já foi referido, 
não será afectada pelo empreendimento. 
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11. USOS DO SOLO  

11.1 Metodologia 

Neste ponto efectua-se a caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área 
de estudo, considerando uma área de estudo mais geral centrada no local de 
implementação da barragem em análise. 
 
Para esta caracterização foi elaborada uma Carta de Usos do Solo para a área de 
estudo, baseada na cartografia de ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de 
Informação Geográfica e na interpretação de fotografia aérea recente. Esta base 
cartográfica foi seguidamente validada e/ou corrigida com base em levantamentos de 
campo. 
 
 
 
 
11.2 Área do Projecto 

A Carta de Usos do Solo (FIG. IV. 40) permite visualizar a distribuição dos usos 
ocorrentes na área em estudo segundo as classes e sub-classes definidas. Essas 
classes e sub-classes de Usos do Solo apresentam-se no Quadro IV. 27. 
 
 

Quadro IV. 27 – Classes e Sub-classes de Usos do Solo Definidas 

Classe Subclasse 

Área Social 
Montes Agrícolas 

Santuário 

Área Agro-pecuária 
Área Agrícola 

Pastagem 

Floresta de Protecção 
Montado de Azinho 

Montado de Sobro 

Floresta de Produção Eucaliptal 

Vegetação Rípicola - 

Albufeira - 

Rede Viária 
Estradas Nacionais 

Caminhos Rurais 
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Da análise da FIG. IV. 40 verifica-se que na área em estudo a totalidade das áreas 
submersas e a afectar com a construção da barragem corresponde a área agrícola, 
nomeadamente área de pastagem de ovinos. A galeria ripícola da ribeira dos Lentiscais e 
seus afluentes será igualmente afectada na zona da albufeira e no local de implantação 
da barragem. 
 
Nos levantamentos realizados em Outubro de 2009, verificou-se que toda a área 
ligeiramente ondulada de afectação da barragem e da zona das linhas de água afluentes 
(Ribeira dos Lentiscais e seus afluentes) encontrava-se com uma escassa cobertura de 
herbáceas na área de pastagem. Além do referido, verificou-se ainda um fraco 
desenvolvimento da galeria ripícola da Ribeira dos Lentiscais e seus afluentes, quer a 
montante quer a jusante do local de implantação da barragem, devido ao carácter 
torrencial deste curso de água bem como às práticas culturais nos terrenos adjacentes. 
 
Além do referido, constatou-se que a envolvente do local de implantação da barragem e 
respectiva albufeira encontra-se ocupada por montado de azinho, áreas agro-pecuárias, 
nomeadamente áreas agrícolas e áreas de pastagem. Pontualmente, ocorrem ainda 
áreas de montado de sobro e eucaliptos no seio da referida área agro-pecuária. 
 
A rede viária presente na área em estudo apresenta baixa densidade sendo composta 
pelas rodovias EN353 e EN354. Além do referido, as propriedades agro-florestais 
encontram-se internamente servidas por infraestruturas rodoviárias de hierarquia inferior, 
nomeadamente caminhos rurais de terra batida cujo traçado apresenta-se condicionado 
pela morfologia do terreno. Estes caminhos rurais apresentam, na área em estudo, uma 
baixa densidade localizando-se no limite das propriedades e/ou das parcelas agrícolas 
servindo, por vezes, de acesso a infra-estruturas e edifícios agrícolas.   
 
Na FIG. IV. 41 apresentam-se as perspectivas da ocupação do solo na área em estudo. 
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FIG. IV. 40 – Carta de Uso do Solo 
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Perspectiva de Nascente Perspectiva de Poente 
Área Agrícola + Pastagem – Local de inserção da barragem e albufeira 

 

Perspectiva de Nascente Perspectiva de Poente 
Montado de Azinho + Eucaliptal + Área Agrícola + Pastagem – Envolvente do local de inserção da barragem e 

albufeira 

Montante do local de inserção da barragem Jusante do local de inserção da barragem 
Galeria ripícola da Ribeira dos Lentiscais – Barragem do Couto da Piçarra 

 

 
Monte dos Lentiscais Arraial das Arieiras Santuário de Nossa Senhora do 

Almurtão 
Área Social – Montes Agrícolas e Santuário

FIG. IV. 41 – Perspectivas do Uso do Solo na Área em Estudo da Barragem do Couto da 
Piçarra (Situação em 2009) 
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12. PAISAGEM 

12.1 Metodologia 

Para detectar e salientar os aspectos paisagísticos mais relevantes da área onde se irá 
implantar a Barragem do Couto da Piçarra bem como a que sob o aspecto visual ficará 
sob a sua influência (considerando áreas de influência visual aquelas que ficam 
delimitadas pelas linhas de cumeada mais próximas do vale), procedeu-se à sua análise 
e caracterização com base nas Cartas Militares de Portugal, Ortofotomapas e 
reconhecimento de campo. 
 
Analisaram-se os aspectos relativos ao relevo, ocupação do solo, vegetação e elementos 
construídos, considerados mais importantes para a compreensão da paisagem. 
 
Procedeu-se ao estudo dos elementos visuais condicionantes da paisagem, de forma a 
definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, do seu valor cénico e 
qualidade visual, bem como a determinação da sua vulnerabilidade e capacidade de 
absorção face às alterações decorrentes da construção e exploração do Açude e, assim, 
permitir a identificação e avaliação dos impactes visuais previsíveis e respectivas 
medidas minimizadoras, ou de compensação, aplicáveis. 
 
 
 
 
12.2 Descrição da Paisagem 

Integrada na zona da Campina da Idanha, a paisagem da área em estudo é de planície, 
com imensos campos de regadio, de vez em quando interrompidos por algumas manchas 
de floresta. 
 
Trata-se de uma extensa área de 368,000 ha em que predomina a aptidão florestal e o 
aproveitamento para a pastorícia (pequenos ruminantes, sobretudo na faixa fronteira com 
a Espanha). 
 
Situam-se nesta zona (zona da Campina) alguns montados de sobro e azinheiras, com 
destaque para a zona malpiqueira (Malpica do Tejo). 
 
De facto esta zona a sul, ocupando a área confinante com a reentrada do Tejo 
internacional e pela proximidade com o Alto Alentejo, tem já muitas semelhanças com 
este. Os solos graníticos, de um modo geral pobres, apresentam algumas manchas 
esqueléticas e xistosas que convém florestar, mas com espécies adequadas, 
regeneradoras do solo e não abusando do eucalipto. 
 
Do ponto de vista agrícola, predomina a oliveira e os cereais. A pecuária também é 
importante, sobretudo no que diz respeito à criação de ovinos e caprinos, dando origem a 
queijos afamados, com destaque para os queijos de ovelha (à ovelheira e à cabreira), e 
os de cabra, conhecidos por queijo amarelo ou picante. Na Campina de Idanha está 
implantado o regadio que abrange cerca de 3,000 ha, onde se destaca a cultura do 
tabaco. 
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A gestão desta unidade deve assegurar a manutenção da diversidade do mosaico 
agrícola e florestal, bem como a já referida rede de protecção e valorização ambiental, 
como actuações determinantes para a sustentabilidade da paisagem. A continuação do 
processo de envelhecimento e redução da população activa no sector agrícola, a que 
corresponde a tendência para a expansão das áreas florestais (eucaliptal) e para o 
abandono das áreas agrícolas fora das zonas com possibilidades de rega, deverão ser 
contrariadas e cuidadosamente avaliadas no quadro do ordenamento do território. 
 
 
 
 
12.3 Relevo 

O relevo na área do projecto da Barragem do Couto da Piçarra terá a cota do nível de 
máxima cheia de 256,20 ml e o nível de pleno armazenamento (NPA) será de 255,50 ml. 
A altura máxima do projecto da barragem será de 11,50 ml. 
 
Estes dados indicam-nos os valores das cotas onde se desenvolverá o regolfo da 
barragem, desde cerca de 300 m de altitude até cerca de 245 m. 
 
Verifica-se na carta respectiva que as cotas mais a montante são mais elevadas do que 
as que ficam junto à ribeira dos Lentiscais onde irá ser realizada a barragem. Os terrenos 
são bastante acidentados pois representam um declive médio de 10%. A ribeira dos 
Lentiscais, afluente do rio Aravil, está relativamente próxima deste (cerca de  
3,1 km), medida do Couto da Piçarra. 
 
Da análise efectuada constata-se que, no que refere ao relevo, a área em estudo 
apresenta algumas situações distintas: 
 

• Zonas de encosta, com relevo suave a moderado (10 º); 
 

• Zonas relativamente planas junto ao leito da ribeira dos Lentiscais, com declives 
entre os 0 e 5º de inclinação. 

 
Refira-se que a zona de implantação do projecto, é caracterizada como maioritariamente 
por um relevo se apresenta no geral ondulado suave com encostas pouco declivosas, 
com declives entre os 0 e 10º de inclinação (FIG. IV. 42). 
 
 
 
 
12.4 Declives e Orientação do Terreno 

A carta hipsométrica indica-nos o que se passa no concelho de Idanha-a-Nova, em que 
saltam á vista os valores do rio Ponsul e do rio Aravil e da bacia deste, numa leitura mais 
geral. 
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Uma leitura detalhada das áreas que interessam ao projecto, ou seja, as do Couto da 
Piçarra, verifica-se que a área que se estende desde a Senhora do Almortão até ao 
Couto, desenvolve-se numa chapa mais ondulada e que vai descendo cotas no sentido 
Norte – Sul. Ao longo da ribeira dos Lentiscais a ondulação passa a levemente ondulada, 
diminuindo em direcção á medida que nos aproximamos do rio Aravil (FIG. IV. 43). 
 
 
 
 
12.5 Análise Visual 

12.5.1 Unidades de paisagem 

12.5.1.1 Introdução 

É possível, numa abordagem global da paisagem da área envolvente do local de 
implantação do empreendimento hidráulico, distinguir na área em estudo e na sua 
envolvente duas grandes unidades de paisagem: 
 
 

a) UHP de Campina 
 

b)  UHP Castelo Branco – Penamacor – Idanha 
 
Refira-se que a zona de implantação da Reserva encontra-se inserida apenas na 
Unidade denominada de UHP da Campina. 
 
Como base para a definição da unidade de paisagem presente na área em análise 
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 
 
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 
área de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se 
repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M 1986 p.11) e 
que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem” 
(Pitte,J.R. 1983). 
 
Como unidade de paisagem considera-se “uma área que pode ser cartografada, 
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico cujos 
limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características” (Naveh 
e Lieberman (1994, p.208). 
 
As referidas unidades encontram-se definidas na Carta das Unidades de Paisagem  
(FIG. IV. 44), apresentando-se em seguida uma descrição de cada uma das unidades. 
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FIG. IV. 42 – Carta Altimétrica da Área de Estudo 
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FIG. IV. 43 – Carta Declives da Área de Estudo 
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FIG. IV. 44 – Carta Unidades de Paisagem 
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12.5.1.2 Caracterização das unidades de paisagem da área de estudo 

 
UHP Campina 
 
Esta unidade de paisagem corresponde a uma zona aplanada, relativamente extensa e 
envolvida por relevos de altitude e expressão pouco significativas com excepção da crista 
quartzítica de Penha Garcia a Nordeste. O que fundamentalmente diferencia esta 
unidade das paisagens que a envolvem é o padrão de uso agrícola, no geral intensivo e 
com largas áreas regadas a partir da barragem da Idanha (zona central e poente), 
alternando com algumas manchas florestais, mais frequentes para Nascente. 
 
A imagem da campina reflecte uma forte componente agrícola, que se sabe já ter 
sustentado as populações ligadas à antiga cidade de Idanha-a-Velha que, em tempos 
passados acolheu sucessivamente lusitanos, romanos, godos, mouros e cristãos. “Pode 
haver também um olhar poético sobre a campina, ou a campanha, da Idanha, onde se 
pastoreiam gados, onde medram hortas verdes com água do rio Ponsul represadas e 
divididas, onde há manchas de sobreiros, onde há poentes cheios de nostalgia que a 
gente sente quando atravessa caminhos ao fim da tarde” (Gaspar et al., 2001). 
 
A rede hidrográfica presente nesta unidade é frequentemente acompanhada por galerias 
ripícolas bem constituídas, onde dominam os freixos e os salgueiros. 
 
O povoamento é escasso e concentra-se em pequenos aglomerados, sendo de referir 
apenas dois – Ladoeiro e Toulões, com carácter profundamente rural, onde ainda se 
encontram algumas casas de pedra características da Beira Baixa. 
 
A distinção desta unidade de paisagem relativamente às que com ela confinam tem a ver 
com a sua utilização agrícola intensiva e com o relevo suave, sem que isso corresponda 
a uma especial identidade ou raridade. 
 
Os principais usos presentes são significativamente coerentes entre si e com as 
características biofísicas de base. Não se identificam questões importantes em termos de 
fragilidade e vulnerabilidade da paisagem, apesar de ser clara a falta de uma rede de 
protecção e valorização ambiental que assegure a compensação exigida pelo 
artificialismo dos sistemas de produção dominantes. 
 
A falta de referências à presença de espécies com interesse para a conservação, 
associada a um padrão com considerável diversidade de usos, apontam para uma baixa 
a média “riqueza biológica” nesta unidade de paisagem. 
 
Esta não será uma unidade de paisagem com uma componente sensorial particularmente 
rica, mas também não será desconfortável ou desagradável. Comparativamente ao seu 
valor sensorial intrínseco, talvez suscitem mais interesse e curiosidade alguns dos 
elementos que se destacam na sua envolvente, em particular os relevos mais 
pronunciados. Também nesta unidade de paisagem são muito significativas as variações 
cromáticas ao longo das estações o que, apesar de corresponder a uma mudança 
anualmente repetida, não deixa de ser sentida como uma permanente e agradável 
renovação. 
 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
 Volume 2 – Relatório Síntese 

Dezembro 2009 

IV - 124 

 
 

 

FIG. IV. 45 – Aspecto da UHP da Campina terreno levemente ondulado. Está área 
corresponde ao local de implantação do Açude da Piçarra 

 
 

 

FIG. IV. 46 – Exemplo da zona da UHP Campina, caracterizada pela predominância de área 
de sequeiro e existência de um curso de água (ribeira de Lentiscais) e respectiva galeria 

ripícola associada 

 
 

Linha de Água UHP Campina  

UHP Campina  
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UHP Castelo Branco – Penamacor – Idanha 
 
A diversidade é uma característica essencial do carácter desta unidade de paisagem, e 
está presente nas formas de relevo (no geral colinas suaves e áreas planas, com 
algumas elevações), nos solos, nos seus usos e na compartimentação dos campos. 
Contudo, o granito é um importante elemento unificado, em grande parte responsável 
pela identidade beirã presente. 
 
A presente unidade é caracterizada por uma sucessão de formas arredondadas, aqui e 
ali separadas pelos vales de rios profundamente encaixados. As condições particulares 
do solo e clima, associados a uma equilibrada ocupação humana, conduziram a que 
fosse possível chegar aos nossos dias uma paisagem extremamente rica e variada. 
 
Nesta unidade a população concentra-se nos aglomerados, pelo que nos campos são 
raras as construções. A existência de “aldeias históricas” como Penamacor, Idanha-a-
Velha ou Monsanto são elementos importantes que reforçam a identidade destas 
paisagens onde, frequentemente, se misturam folhas de cereal com vinha, olival, 
pequenos pomares, manchas de sobreiros e eucaliptos, parcelas às vezes divididas por 
muros de pedra seca associados a vegetação arbustiva. Este mosaico junto aos 
aglomerados, no geral bastante compartimentado, mostra que a paisagem foi construída 
minuciosamente, adequando os diferentes usos á especificidade de cada parcela de 
território. Noutras situações circunscritas em que domina o xisto, a paisagem é menos 
compartimentada e assume uma expressão mais pobre no que diz respeito á sua 
capacidade produtiva (no geral com eucaliptos ou matos). 
 
É aqui frequente a presença de afloramentos rochosos de granito, das mais diversas 
dimensões, material que se utilizou na arquitectura, marcando também desse modo a 
paisagem. 
 
A elevação em que se instalou a aldeia de Monsanto é o elemento com maior destaque 
nesta unidade de paisagem. Vista do seu cimo, a unidade apresenta-se como um 
extenso planalto humanizado, mas onde também perpassa a força de uma natureza 
agreste. 
 
As linhas der água apresentam normalmente acompanhadas por galerias bem 
constituídas e as áreas agrícolas abandonadas cobrem-se de matos, onde a giesta é 
uma das espécies mais frequentes, responsável pelo domínio do branco durante a época 
de floração primaveril. 
 
No limite Sul da unidade, a dimensão das propriedades é já muito grande e os sistemas 
de produção são semelhantes aos que se encontram a Sul do Tejo. 
 
De facto, com excepção de alguns dos centros urbanos mais antigos, bem preservados e 
sem periferias degradadas (nomeadamente Monsanto e Idanha-a-Velha), não se 
encontram paisagens que tenham um conteúdo digno de nota em termos históricos e 
culturais, ou que se destaquem devido a quaisquer características ímpares de base 
natural. 
 
Não se pode considerar que esta unidade de paisagem tenha características raras ou 
únicas. 
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No geral os usos presentes estão adequados aos recursos, não se detectando situações 
especiais de fragilidade ou vulnerabilidade da paisagem. 
 

 

FIG. IV. 47 – Exemplo de paisagem da UHP Castelo Branco – Penamacor – Idanha (matas 
intercaladas com vegetação arbórea) e UHP da Campina 

 
 
 
Caracterização da área de implantação do projecto 
 
A Paisagem da área afectada pela implantação da Açude do Couto da Piçarra 
caracteriza-se por ser uma zona em que os valores das cotas onde se desenvolverá o 
regolfo da barragem, desde cerca de 300 m de altitude até cerca de 245 m. 
 
Verifica-se na carta respectiva que as cotas mais a montante são mais elevadas do que 
as que ficam junto à ribeira dos Lentiscais onde irá ser realizada a barragem. Os terrenos 
são bastante acidentados pois representam um declive médio de 10%. A ribeira dos 
Lentiscais, afluente do rio Aravil, está relativamente próxima deste (cerca de  
3,1 km), medida do Couto da Piçarra. 
 
Esta zona é contrastante com a zona de fundo onde é visível um terreno mais ondulado 
com vegetação arbórea. 
 

UHP Campina  

UHP Castelo Branco –
Penamacor – Idanha 
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FIG. IV. 48 – Paisagem do Local de Implantação do Projecto 

 
 
 
 
12.5.1.3 Qualidade visual dos espaços 

A paisagem como unidade caracteriza-se e identifica-se pela inter-relação entre as 
especificidades dos factores naturais que constituem o seu suporte físico e biológico e as 
acções / actividades que o homem imprime sobre esse território. 
 
A importância crescente, em estudos de paisagem, da qualificação do seu carácter 
visual, conduz a que a caracterização paisagística das áreas a analisar assente na 
definição de unidades de paisagem, entendendo-se por tal “uma área que pode ser 
cartografada, relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial 
biológico, cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas 
características (4). 

                                                 
 
(4) Cancela d´Abreu, A et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental. DGOTDU., Lisboa 
 

Linha de Água 

Linha de Água 

Área implantação do Projecto 
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Esta caracterização estará, inevitavelmente, marcada por uma apreciação de carácter 
subjectivo, dado a forma como a paisagem é apreendida pelo observador, sendo no 
entanto possível afirmar que, em termos gerais, o interesse visual de uma paisagem é 
tanto mais elevado quanto maior for a diversidade e contraste de situações que 
apresentar, melhor adequação e equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas 
potencialidades e maior o número de possibilidades para usufruir visual e fisicamente 
essa paisagem. 
 
A inscrição no território de padrões espaciais constitui o resultado da forma como num 
determinado espaço geográfico as populações se foram apropriando dos recursos 
disponibilizados. Uma unidade de paisagem pode considerar-se o resultado deste 
processo contínuo, correspondendo assim, a uma realidade que mantém as mesmas 
características numa área com dimensão significativa. 
 
A média / elevada qualidade visual da paisagem da Zona de Campina traduz-se numa 
média sensibilidade visual às modificações introduzidas pela implementação do 
Empreendimento Hidráulico, concorrendo também a reduzida presença de pontos de 
domínio visual, dependendo a magnitude do impacte visual da magnitude das alterações 
inseridas. 
 
Quanto à qualidade visual da paisagem presente ao longo da área de implantação do 
projecto em estudo (Zona da Campina), considerando a subjectividade que lhe está 
inerente e a caracterização para a área em estudo atribuíram-se os seguintes valores. 
 
 

Unidades de Paisagem Qualidade Visual 

Campina Média 

Castelo Branco – Penamacor – Idanha Média 

 
 
 
 
12.5.1.4 Capacidade de absorção visual 

Entendendo-se por capacidade de absorção visual a maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as 
suas qualidades visuais (5), conceito a que se opõe o de vulnerabilidade visual, e que os 
parâmetros a considerar para a definição da capacidade de absorção são: 
 

                                                 
 
(5) Escribano Bombim, M.M et al., 1991 – El Paisage. M.O.P.T., Madrid. 
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• Forma / Morfologia, que corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, e 

cujas características dependem do tipo e forma de relevo (plano, declives, 
ondulado, de vale, de encosta, de colina, montanhoso, etc.) e da ocorrência de 
aspectos visualmente significativos (afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, 
cristas, etc.); Dentro deste parâmetro considera-se que as situações de maior 
diversidade de relevo apresentam maior capacidade de absorção visual e o maior 
valor estético, em oposição às zonas de relevo mais plano e de maior dimensão, 
bem como às de inclinação mais acentuado que são mais sensíveis visualmente. 
Também as paisagens com maior grandiosidade de escala têm maior capacidade 
de absorção. 

 
• Usos do Solo que traduz o modo como as distintas formas de ocupação humana 

(áreas agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num 
determinado território. Neste item, assume especial importância, de entre outros 
aspectos, a diversidade dos estratos em presença (árvores, arbustos, herbáceas), 
a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, etc., bem como a presença 
de elementos do património construído ou "natural" e outros elementos 
estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.). 
Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual está 
relacionada com: 

 
− maior densidade de vegetação; 

− maior contraste cromático; 

− maior dimensão / porte da vegetação; 

− maior diversidade de estratos vegetais. 

 
 

• Visualização, que corresponde à maior ou menor facilidade com que uma 
paisagem é apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade e 
distribuição dos potenciais observadores, o tipo de relevo e de ocupação do solo 
(definidores da dimensão da bacia visual). 

 
 
Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que: 
 

• A unidade de paisagem designada por “Campina”, dadas as suas características 
de relevo, uso do solo e humanização, a sua média qualidade e capacidade de 
absorção visual, são aspectos que lhe atribuem uma capacidade de absorção 
visual reduzida. 

 
• A unidade de paisagem designada por “Castelo Branco – Penamacor – Idanha” 

são zonas visualmente expostas a partir dos pontos de cota mais elevada e 
relativamente homogéneas, atribuindo-se uma média capacidade de absorção 
visual. 
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Quanto à capacidade de absorção visual da paisagem presente, considerando a 
subjectividade que lhe está inerente e a caracterização para a área em estudo atribui-se 
os seguintes valores. 
 
 

Unidades de Paisagem Capacidade de Absorção Visual 

Campina Reduzida 

Castelo Branco – Penamacor – Idanha Média 

 
 
Os valores atribuídos são decorrentes do principio de que o valor de uma determinada 
paisagem é tanto mais elevado quanto maior for a diversidade / contraste de situações 
presentes, melhor adequação e equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas 
potencialidades e maior for a sua acessibilidade visual. 
 
Embora subjacente a este principio estejam critérios subjectivos considera-se que: 
 

− O maior ou menor contraste de uma paisagem é lhe conferido fundamentalmente 
pelo relevo e uso do solo, sendo o valor mais elevado atribuído a paisagens que 
apresentem situações de grande contraste entre zonas planas e declivosas, maior 
variedade de extractos vegetais (árvores, arbustos, herbáceas) e contraste entre 
espaços abertos (clareiras) e fechados (matos e matas). 

 
 
A adequabilidade do uso do solo às suas características biofísicas é outro aspecto 
importante na qualidade visual de uma paisagem uma vez que o correcto ordenamento 
do território é o garante do equilíbrio ecológico do território e quanto mais equilibrado for 
um espaço maior a sua riqueza e valor. 
 
 
 
 
12.5.1.5 Sensibilidade da paisagem 

Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que: 
 

• A unidade de paisagem designada por “Campina”, dadas as suas características 
de relevo, uso do solo e humanização, a sua média qualidade e capacidade de 
absorção visual, são aspectos que lhe atribuem uma sensibilidade média. 

 
• A unidade de paisagem designada por “Castelo Branco – Penamacor – Idanha”, 

são zonas visualmente expostas a partir dos pontos de cota mais elevada e 
relativamente homogéneas, atribuindo-se uma sensibilidade baixa a média. 
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Quanto à sensibilidade visual da paisagem presente, considerando a subjectividade que 
lhe está inerente e a caracterização para a área em estudo atribui-se os seguintes 
valores. 
 

Unidades de Paisagem Sensibilidade Visual 

Campina Média  

Castelo Branco – Penamacor – Idanha Baixa/Média  

 
 
 
 
12.6 Conclusões 

Em síntese considera-se que da multiplicidade de situações topográficas e de tipologias 
de uso do solo resultam sub-espaços mais contrastantes e ricos, ecológica e 
visualmente, uma vez que, para além da diversidade biofísica que lhes é conferida pelos 
aspectos referidos não se tem de um único lanço de vista a percepção total do espaço e 
apenas de alguns pontos de cota mais elevada se ontem vistas panorâmicas para a 
multiplicidade dos sub-espaços presentes. 
 
O quadro seguinte explicita de forma sintéticas os critérios subjacentes à atribuição dos 
valores de sensibilidade visual, capacidade de absorção visual e qualidade visual a cada 
uma das unidades de paisagem presentes. 
 
 

Quadro IV. 28 – Valoração das Unidades de Paisagem 

Componentes Biofísicas e Visuais 
Unidades de Paisagem 

Campina 
Castelo Branco – 

Penamacor – Idanha 

Geomorfologia B B 

Topografia A A 

Uso Actual do Solo B B 

Diversidade / valor das formações 
Vegetais 

B A 

Acessibilidade Visual A A 

Intervisibilidade A A 

Qualidade Visual 2 2 

Absorção Visual 1 2 

Sensibilidade Visual 2 1/2 

Características das componentes consideradas: Valor atribuído: 
A – elemento muito valorizador das características visuais da unidade de paisagem  1 – Baixo  
B – Elemento valorizador das características visuais da unidade de paisagem  2 – Médio 
C – Elementos pouco valorizador das características visuais da unidade de paisagem  3 – Elevado 
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13. SOCIOECONOMIA 

13.1 Metodologia 

No intuito de enquadrar da Barragem do Açude do Couto da Piçarra no ambiente 
socioeconómico, procedeu-se à caracterização do concelho em que se insere, 
enquadrando-o na respectiva região e no território nacional. Sempre que possível, 
efectuou-se uma análise ao nível da freguesia do concelho. 
 
A caracterização foi feita a nível demográfico, económico, das infraestruturas e dos 
equipamentos existentes, recorrendo a dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), 
nomeadamente aos Censos de 1991 e 2001 e aos Anuários Estatísticos de 2001 e de 
2007. 
 
 
 
 
13.2 Enquadramento Demográfico 

13.2.1 Enquadramento 

A área do projecto localiza-se na freguesia de Idanha-a-Nova, pertencente ao concelho 
de Idanha-a-Nova, da sub-região do Beira Interior Sul, desenvolvendo-se junto ao limite 
Oeste do concelho de Idanha-a-Nova. Na FIG. IV. 49 apresenta-se o respectivo 
enquadramento administrativo. 
 
A inserção no âmbito da Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos 
(NUTS) é a indicada no Quadro IV. 29. 
 

Quadro IV. 29 – Localização da Área em Estudo no Âmbito da Divisão Administrativa do 
Território (Açude do Couto da Piçarra) 

NUTS II NUTS III Distrito Concelho Freguesia 

Centro Beira Interior Sul Castelo Branco Idanha-a-Nova Idanha-a-Nova 

 
 
 
Na FIG. IV. 49 apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo. 
 
A sub-região da Beira Interior Sul, pertencente à região Centro, ocupa uma área de  
3 749,3 km2, o que representa cerca de 15,8% da área total regional. 
 
O concelho de Idanha-a-Nova onde se insere o projecto com cerca de 11 659 habitantes 
(Censos 2001) numa extensão de 1 412,73 km2 apresenta um padrão espacial de 
distribuição populacional que reflecte, simultaneamente, a relação com os recursos 
naturais e a proximidade aos aglomerados urbanos. A população deste concelho 
distribui-se assim, essencialmente, pelas sedes de freguesia. 
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FIG. IV. 49 – Enquadramento Administrativo da Barragem do Couto da Piçarra 
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Idanha-a-Nova “Vila sede de concelho, composto por 17 freguesias, é o segundo maior 
concelho do país, em termos geográficos. As suas origens históricas não se conhecem 
com precisão, mas pensa-se que a construção do Castelo, em 1187, por Gualdim Paes, 
mestre da Ordem do Templo, constitui um marco importante. Em 1206, D. Sancho I, 
atribui-lha o título de vila e para a distinguir da antiga Idanha-a-Velha (Egiptânia), 
denominou-a de Idanha-a-Nova. A administração desta ficou a cargo dos Cavaleiros 
Templários. Com uma campina fértil foi, em tempos, conhecida como o celeiro da Baira 
Baixa, estando agora os interesses dos Agricultores virados para outros tipos de 
produções (como o tabaco, o tomate, o trigo, etc). Contudo, um dos aspectos que não 
passa despercebido a ninguém é o facto de em Idanha-a-Nova o tradicional e o moderno 
coabitarem em comum harmonia. Desde a Igreja Matriz, ao palacete das Palmeiras, à 
Igreja da Misericórdia, as importantes casas brasonadas e solares, até ao moderno 
Centro Cultural Raiano, à Biblioteca Municipal, Escola Superior de Gestão de Idanha, 
Complexo Municipal de Piscinas, Centro de Saúde e Casa Multi-usos, entre muitas 
coisas mais. Um dos momentos altos de devoção popular, do concelho e arredores, 
ocorre no segundo Domingo após a Páscoa, continuando no dia seguinte (Segunda-feira 
– feriado municipal), em que se celebra e participa entusiasticamente na romaria da 
Senhora do Almortão.” (www.cm-idanhanova.pt).  
 
Mais especificamente, o projecto em análise insere-se na zona Oeste do concelho, na 
freguesia de Idanha-a-Nova, que apresenta uma população de 2 519 habitantes (Censos 
2001). 
 
A freguesia de Idanha-a-Nova constitui uma das freguesias mais Poentes do concelho de 
Idanha-a-Nova, localizando-se exteriormente a Norte da orla fronteiriça do Parque Natural 
do Tejo Internacional. Esta freguesia tem por limítrofes as congéneres Oledo e Proença-
a-Velha (a Norte), Alcafozes e Zebreira (a Este), Zebreira e Rosmaninhal (a Sul) para 
além das freguesias de Monforte da Beira (a Sul) e Lousa e Mata (a Oeste) pertencentes 
ao concelho vizinho de Castelo Branco.  
 
A freguesia de Idanha-a-Nova tem como a capital concelhia o principal eixo viário de 
ligação àquela a EN353. Abrangendo uma alargada superfície em parte planáltica e em 
parte ondulada, esta última constituindo parte integrante da Campina da Idanha, o 
território de Idanha-a-Nova é cortado por diversas linhas de água sobretudo de carácter 
torrencial mas também algumas de carácter permanente como é o caso do rio Ponsul e 
da ribeira do Aravil. 
 
Esta freguesia, tal como referido anteriormente é composta por vários aglomerados 
populacionais, de entre os quais se destacam a Vila de Idanha-a-Nova, a Aldeia de 
Nossa Senhora da Graça e outros das quais envolvem um total de  
2 519 residentes (Censos 2001), os quais têm vindo a aumentar em consequência da 
atracção exercida pela sede concelho. 
 
A Vila de Idanha-a-Nova surge “aninhada” no extremo de uma elevação planáltica de 
terreno, em posição sobranceira sobre uma área mais baixa dominada por uma ligeira 
ondulação. A Sul do casario estende-se uma vasta campina, planura ligeiramente 
ondulada verdejante retalhada em pastagens e campos de cultivo por vezes interrompida 
por montados de sobro e de azinho, alternância também esta dominante na rústica 
economia local, dividida entre pastorícia e amanho dos solos. 
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Em toda a área desta freguesia, em parte planáltica e em parte de planície ligeiramente 
ondulada, se registam altitudes médias, rondando em média. O rio Ponsul tem as suas 
nascentes nas freguesias de Penha Garcia, Monsanto, Idanha-a-Velha e Alcafozes 
(pertencentes ao concelho de Idanha-a-Nova) localizadas a Nordeste da freguesia de 
Idanha-a-Nova cortando esta freguesia com uma orientação NE-SW. O rio Aravil, 
pequeno afluente e tributário da margem esquerda do rio Ponsul, tem como principal 
afluente a ribeira do Aravil, a qual tem as suas nascentes a Este de Idanha-a-Nova entre 
as povoações de Alcafozes e Toulões. A ribeira dos Lentiscais, curso de água de carácter 
torrencial com uma orientação geral N-S, constitui um afluente da margem direita do 
ribeiro do Roupeiro o qual constitui um afluente da ribeira do Aravil. A Ribeira dos 
Lentiscais, na qual será implantada a Barragem do Couto da Piçarra apresenta assim as 
suas nascentes numa área algo acidentada a escassos quilómetros a Este da povoação 
de Idanha-a-Nova, mais concretamente a Sul do Santuário de Nossa Senhora do 
Almurtão. 
 
 
 
 
13.2.2 Dinâmica Populacional 

Em termos gerais Portugal tem sofrido um crescimento médio anual bastante reduzido, 
sendo o crescimento do concelho analisado, mais concretamente Idanha-a-Nova, 
inclusivamente negativo e bastante inferior à média de Portugal (Quadro IV. 30). 
 

Quadro IV. 30 – Evolução Populacional 1991/2001 

Unidades Territoriais 
População 1991 

(Hab.) 
População 2001 

(Hab.) 
Variação da População 

Residente (1991/2001) (%) 

Portugal 9 867 147 10 356 117 4,95 

Centro 1 721 650 1 782 254 3,52 

Beira Interior Sul 81 015 78 127 -3,57 

Idanha-a-Nova (concelho) 13 630 11 662 -14,44 

Idanha-a-Nova (freguesia) 2 454 2 519 2,65 

Fonte: Censos 1991 e 2001. 
 
 
No entanto, a freguesia onde se insere a Barragem do Couto da Piçarra apresenta um 
crescimento positivo ainda que ténue, destacando-se quando comparado com o 
crescimento negativo do concelho a que pertence. Estes dados revelam que a área em 
estudo tem vindo a sofrer um ligeiro crescimento, sendo uma zona com alguma 
atractividade do concelho de Idanha-a-Nova. 
 
Além de negativo, é também de salientar, que o crescimento do concelho de Idanha-a-
Nova é substancialmente inferior ao da região onde se insere, a qual apresenta um 
crescimento positivo ainda que ténue. No entanto, a sub-região da Beira Interior Sul 
pertence à região Centro e, na qual, se insere o projecto em estudo apresenta um valor 
negativo com algum significado. 
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No que diz respeito à dinâmica populacional, tal como se pode verificar no Quadro IV. 31 
todas as unidades territoriais em estudo, apresentam uma taxa de crescimento natural 
negativa, embora sejam ligeiramente mais acentuadas em 2007 do que as verificadas em 
2001. 
 
 

Quadro IV. 31 – Taxa de Mortalidade, Taxa de Natalidade e Taxa de Crescimento Natural 

Unidade Territorial 

Taxa de Mortalidade 
(%0) 

Taxa de Natalidade (%0) 
Taxa de Crescimento 

Natural (%) 

2001 2007 2001 2007 2001 2007 

Centro 11,55 11,30 10,10 8,40 -1,45 -2,9 

Beira Interior Sul 16,13 16,90 7,72 7,40 -8,41 -9,5 

Idanha-a-Nova 22,95 23,30 5,15 4,10 -17,8 -19,2 

Fonte: INE. 
 
 
Das unidades territoriais estudadas, o concelho de Idanha-a-Nova, onde se insere a 
Barragem do Couto da Piçarra, apresenta um menor decréscimo da taxa de natalidade 
relativamente ao Centro e maior face à Beira Interior Sul. Apresenta também um ligeiro 
aumento da taxa de mortalidade, tal como verificado na sub-região. Ao contrário do que 
se verifica no concelho e sub-região referidos, a região Centro apresenta uma ligeira 
diminuição da taxa de mortalidade. 
 
Todas as unidades territoriais estudadas apresentam uma situação desfavorável ainda 
mais acentuada em 2007 do que em 2001. As ainda elevadas taxas de mortalidade 
apenas com tendência para a diminuição na região Centro acompanhadas pela 
diminuição das taxas de natalidade originam taxas de crescimento natural negativas 
ainda mais acentuadas em 2007 do que em 2001. Ainda que se constate uma diminuição 
das taxas de natalidade e de mortalidade na região Centro entre 2001 e 2007, ainda se 
verifica um ligeiro crescimento negativo da Taxa de Crescimento Natural nesta unidade 
territorial tal como nas restantes unidades territoriais estudadas. 
 
 
 
 
13.2.3 Estrutura Etária 

A evolução da estrutura etária da população, tanto a nível das NUTS II (Centro) e III 
(Beira Interior Sul) como a nível do concelho (Idanha-a-Nova) em estudo, evidencia uma 
população envelhecida, em geral, com um número de pessoas adultas e idosas superior 
ao número de pessoas jovens (Quadro IV. 32). 
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Quadro IV. 32 - Estrutura Etária da População 

Unidade Territorial 

1991 2001 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Centro 
427 970 
(18,95%) 

344 141 
(15,24%) 

1 114 496 
(49,34%) 

372 161 
(16,48%) 

352 388 
(15,01%) 

322 118 
(13,72%) 

1 217 
213 

(51,83%) 

456 678 
(19,45%) 

Beira Interior Sul 
12 167 

(15,02%) 
10 388 

(12,82%) 
38 986 

(48,12%) 
19 474 

(24,04%) 
9 373 

(11,99%) 
9 119 

(11,67%) 
38 168 

(48,86%) 
21 463 

(27,47%) 

Idanha-a-Nova 
1 645 

(12,07%) 
1 306 

(9,58%) 
5 881 

(43,15%) 
4 798 

(35,20%) 
1 047 

(8,98%) 
1 103 

(9,46%) 
4 766 

(40,88%) 
4 743 

(40,68%) 

Fonte: INE. 
 
 
No concelho estudado, o número de pessoas jovens relativamente às restantes classes 
etárias diminuiu de 1991 para 2001, com um aumento das populações mais velhas, 
nomeadamente da população adulta e idosa. 
 
No concelho de Idanha-a-Nova, o envelhecimento da população é mais evidente, com um 
número de pessoas idosas muito significativo face às restantes classes etárias. 
 
É de salientar que nas unidades territoriais estudadas (Centro e Beira Interior Sul) o 
número de pessoas idosas aumentou de 1991 para 2001. Constata-se que este aumento 
foi em geral acompanhado por um aumento da população adulta (à excepção do 
concelho de Idanha-a-Nova), o que indica um envelhecimento significativo da população. 
 
Contrariar esta tendência passará sempre pelo aparecimento de factores externos que 
originem um afluxo populacional de população jovem/activa, o que só será possível com 
uma dinâmica económica mais pujante, capaz de atrair e fixar populações, 
designadamente de menor idade. 
 
 
 
 
13.2.4 Povoamento 

A evolução da densidade traduz obrigatoriamente a variação populacional ocorrida em 
qualquer unidade geográfica, bem como a intensidade de ocupação urbana do espaço. 
 
A densidade populacional nas NUTS II, NUTS III, concelho e freguesia estudadas é 
apresentada no Quadro IV. 33. 
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Quadro IV. 33 - Densidade Populacional (2001) 

Unidades Territoriais 
Densidade Populacional 

(hab/km2) 

Centro 75,3 

Beira Interior Sul 20,8 

Idanha-a-Nova (concelho) 8,2 

Idanha-a-Nova (freguesia) 11,1 

Fonte: INE. 

 
Tal como se pode observar no quadro anterior, a área de estudo localiza-se num 
município com uma densidade populacional baixa (Idanha-a-Nova) no entanto uma 
análise localizada, ao nível da freguesia onde se insere o projecto, permite verificar que a 
zona onde será instalada a Barragem do Couto da Piçarra apresenta uma densidade 
populacional ligeiramente mais alta. 
 
Estes dados foram confirmados no levantamento de campo realizado, onde se verificou 
que a zona apresenta um cariz rural, apenas com conjuntos de edificações muito isoladas 
(Montes agrícolas e Santuário) e ocupada por parcelas agrícolas, de pastagens, de 
montado de azinho e de montado de sobro, pontualmente interrompidas por florestas de 
produção (eucaliptal). 
 
 
 
 
13.3 Actividades Económicas 

13.3.1 População Activa e Desempregada 

A zona onde se insere o projecto apresenta taxas de desemprego moderadas a elevadas, 
como se pode observar no Quadro IV. 34. 
 

Quadro IV. 34 – Evolução das Taxas de Actividade e Desemprego 

Unidade Territorial 

Taxa de actividade 
(%) 

Taxa de desemprego 
(%) 

2001 2001 

Centro 45,5 5,8 

Beira Interior Sul 41,4 6,0 

Idanha-a-Nova 31,9 8,3 

Fonte: Censos 2001. 

 
O concelho em estudo (Idanha-a-Nova) apresenta uma taxa de actividade inferior à 
NUTS II e à NUT III onde se insere e, a taxa de desemprego mais alta das unidades 
territoriais estudadas. Esta situação poderá conduzir, a fenómenos de migração, com a 
consequente diminuição da população e seu envelhecimento, caso não surjam novos 
empregos e novas oportunidades que fixem a população sobretudo no concelho onde as 
taxas de actividade são mais baixas. 
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13.3.2 Sector de Actividade 

A distribuição da população activa empregada pelos sectores de actividade é 
apresentada no Quadro IV. 35 para os anos 1991 e 2001. 
 
 

Quadro IV. 35 – Distribuição da População Residente Empregada por Sector de Actividade 

Unidade Territorial 

1991 2001 

Primário 
(%) 

Secundário 
(%) 

Terciário 
(%) 

Primário 
(CAE 0) 

(%) 

Secundário 
(CAE 1-4) 

(%) 

Terciário 
(CAE 5-9) 

(%) 

Centro 17,05 38,80 44,15 6,81 38,11 55,09 

Beira Interior Sul 15,24 33,48 51,28 9,19 31,66 59,15 

Idanha-a-Nova 41,77 20,81 37,43 31,23 19,14 49,63 

Fonte: Censos 1991 e Censos 2001. 
 
 
Analisando os dados apresentados observa-se uma diminuição significativa da 
importância do sector primário, tanto ao nível concelhio como ao nível das NUTS II e III 
onde este se insere. A diminuição da população empregada no sector primário é 
compensada principalmente por um aumento significativo do peso do sector terciário. 
 
O sector secundário apresenta uma ligeira diminuição do seu peso no emprego em todas 
as unidades administrativas estudadas de 1991 para 2001. 
 
Pode-se igualmente verificar que o concelho estudado apresenta ainda uma elevada 
percentagem de empregos no sector primário ao contrário das NUTS II e III onde se 
insere. Este dado demonstra o carácter relativamente rural da área onde será implantado 
o projecto, que se mantém ainda pouco desenvolvida. 
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O Parque Natural do Tejo Internacional, “(…) desenvolve-se a Sul de Castelo Branco, 
durante uma extensão de várias dezenas de quilómetros de rio. Apresenta uma 
extraordinária riqueza botânica, com a presença de várias espécies endémicas, assim 
como grande variedade de aves migratórias e de rapina, que encontram aqui reunidas 
excelentes condições de nidificação. É o caso do abutre do Egipto, águia-cobreira, águia 
Bonelli, grifo e cegonha-negra, e também alguns mamíferos raros (lontra e geneta). O 
veado, o lobo, o javali, a águia e o falcão são outras espécies que podem ser 
observadas. No total, foram identificadas nesta área cerca de 150 espécies de aves, 31 
de mamíferos, 13 de anfíbios, 14 de répteis e inúmeras de insectos e peixes. Além da 
beleza e riqueza natural, o Parque é também marcado pelos valores do património 
histórico e cultural, em que ressaltam os vestígios do neolítico e sepulturas romanas, 
assim como interessantes edificações da arquitectura popular perfeitamente integradas 
na envolvente paisagística.” (www.lifecooler.com ). 
 
O Geopark Naturtejo, “(...) da Meseta Meridional, que une os municípios de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, tem como 
objectivo valorizar os locais que agem como testemunhos-chave da História da Terra, 
fomentando o emprego e promovendo o desenvolvimento económico regional. O vasto 
património geomorfológico, geológico, paleontológico, e geomineiro, apresenta elementos 
de relevância nacional e internacional, de que são exemplos os icnofósseis de Penha 
Garcia, os canhões fluviais de Penha Garcia, das Portas do Ródão e de Almourão, a 
mina de ouro romana do Conhal do Arneiro e as morfologias graníticas da Serra da 
Gardunha e Monsanto. Para além dos geossítios, o Geopark Naturtejo conta com o 
Parque Natural do Tejo Internacional e com áreas protegidas no âmbito da Rede Natura 
2000 (sítios Gardunha, Nisa e S. Mamede) e das Important Bird Areas (Penha Garcia - 
Toulões e as serranias quartzíticas do Ródão), que testemunham a sua riqueza 
ecológica. A história milenar desta região dotou-a de inúmeros castelos, igrejas e 
palácios, atingindo uma diversidade rara em Portugal. As ruínas da Civitas Egitania em 
Idanha-a-Velha, as estações paleolíticas e a Arte Rupestre do Tejo, bem como as regiões 
megalíticas de Nisa e Rosmaninhal constituem pólos de relevante interesse arqueológico. 
As práticas ancestrais, testemunhos vivos das múltiplas singularidades da cultura raiana, 
têm fortes raízes na paisagem. O estatuto de “Aldeia mais portuguesa de Portugal”, 
conferido a Monsanto, e as Aldeias de Xisto, espalhadas pelo Geopark Naturtejo, são 
símbolos desta riqueza etnográfica ainda muito bem preservada.” (www.naturtejo.com ). 
 
O Parque Natural do Tejo Internacional, bem como o Geopark Naturtejo, constituem os 
dois principais factores de atracção do município.  
 
Para além destes pontos de interesse turístico, o elevado valor patrimonial a nível cultural 
que o concelho revela, e as características artesanais e gastronómicas da região, 
consubstanciam globalmente um factor importante de afluência crescente de população. 
 
O riquíssimo património natural (fauna e flora), onde se encontram inúmeras espécies 
raras (algumas únicas no mundo e outras em vias de extinção) e a cultura popular que a 
região manifesta, aliado à hospitalidade das suas gentes e às boas unidades hoteleiras 
existentes, tornam esta região um ponto de atracção turística com reais ofertas e múltiplo 
interesse. 
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13.4 Infraestruturas 

No que diz respeito às infra-estruturas de abastecimento e saneamento e ao sistema de 
recolha de resíduos sólidos, as percentagens de população servida são apresentadas no 
Quadro IV. 36. 
 

Quadro IV. 36 – População Servida por Infra-estruturas de Abastecimento e Saneamento 
Básico e por Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos (2000) 

Unidade Territorial 
Abastecimento 
Domiciliário de 

Água (%) 

Águas Residuais (%) 
Sistema de Recolha de 
Resíduos Sólidos (%) Drenagem 

Tratamento 
(ETAR´s) 

Portugal 89,7 70,0 50,0 98,4 

Centro 93,7 64,0 52,3 98,7 

Beira Interior Sul 99,9 98,2 87,5 100,0 

Idanha-a-Nova 100,0 100,0 70,0 100,0 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2001. 
 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que praticamente toda a população do concelho 
de Idanha-a-Nova e da sub-região da Beira Interior Sul está servida por um sistema de 
recolha de resíduos sólidos, verificando-se ainda algumas falhas ao nível nacional e da 
região Centro. 
 
É ao nível das águas residuais que se detectam as maiores carências, nomeadamente a 
nível nacional, da região, sub-região e concelho. Apenas 50,0%, 52,3%, 87,5% e 70,0% 
da população do país, região, sub-região e concelho, respectivamente, está servida por 
ETAR´s. Relativamente à drenagem das águas residuais no concelho de Idanha-a-Nova 
praticamente toda a população, ou seja 100% está servida por este tipo de infra-
estruturas sendo esta percentagem de 70,0%, 64,0% e 98,2%, respectivamente, para o 
país, a região e sub-região. 
 
No que diz respeito ao abastecimento público de água, é de referir que 100% da 
população do concelho de Idanha-a-Nova está servida por este tipo de infra-estrutura o 
que indica a inexistência de carências a este nível neste concelho.  
 
A meio caminho entre Lisboa e Madrid, o Concelho de Idanha-a-Nova não podia estar 
melhor localizado. Com a auto-estrada da Beira Interior (A23) e o IC31 até à fronteira das 
Termas de Monfortinho, dispõe actualmente de boas acessibilidades, a apenas 286 km 
de Lisboa. Pela autovia Cória/Navalmoral de la Mata e Cáceres, são apenas 320 km até 
Madrid e muito menos até Cáceres, Badajoz e Salamanca. No seu interior, apresenta 
uma rede de estradas nacionais e municipais em bom estado de conservação. 
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A região em análise, ao nível dos transportes, é servida por infra-estruturas rodoviárias. A 
área em estudo é servida pelas seguintes estradas: 
 

• Estrada Nacional N.º 240 (N 240); 

• Estrada Nacional N.º 332 (N 332); 

• Estrada Nacional N.º 353 (N 353); 

• Estrada Nacional N.º 354 (N 354). 
 
 
A área em estudo é ainda servida por diversas infraestruturas rodoviárias de hierarquia 
inferior, nomeadamente estradas municipais e caminhos rurais, os quais, apresentam o 
seu traçado condicionado pela morfologia do terreno. 
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14. PATRIMÓNIO  

14.1 Resumo 

Os trabalhos de prospecção arqueológica realizados no âmbito deste estudo de impacte 
ambiental, revelaram a inexistência de ocorrências patrimoniais na área prevista para a 
construção do açude. 
 
No entanto, as características geológicas do sítio, nomeadamente a existência de uma 
extensa cascalheira, conferem a esta área uma enorme propensão para ocupação 
humana, nomeadamente na Pré-história Antiga. 
 
Assim sendo, conclui-se que, desde que sejam asseguradas as respectivas medidas de 
minimização patrimonial genéricas, não existe qualquer condicionante de carácter 
patrimonial à execução deste projecto. Projecto este que, terá obrigatoriamente 
acompanhamento arqueológico permanente presencial durante as operações que 
impliquem todo o tipo de movimentações de terras nas áreas com a topografia original 
(desmantelações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes). 
 
Após a desmatação do terreno será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
constantes deste relatório e identificar vestígios arqueológicos, numa fase prévia è 
remoção de terras e decapagem. 
 
 
 
 
14.2 Enquadramento 

A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda foi contratada 
pela empresa AGRI-PRO, Ambiente Consultores, SA., para realizar o Descritor de 
Património do Projecto de Açude do Couto da Piçarra, situado no concelho de Idanha-a-
Nova. 
 
Considerando as características do projecto, este trabalho tem um carácter geográfico 
pontual e localizado, para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta por 
três etapas: 
 

1. Planeamento e caracterização prévia da situação de referência. 

2. Realização de prospecções sistemáticas do terreno, em toda a área abrangida 
neste projecto. 

3. Elaboração de um relatório final. 
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14.3 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho) e o Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 
de Setembro (Lei do Património Cultural), cumprindo os termos de referência para o 
descritor património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto 
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
 
 
 
14.3.1 Levantamento de Informação 

14.3.1.1 Escala de Análise Espacial 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma pequena área de 
estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território 
abrangido por este projecto. 
 
A área de projecto corresponde à zona de afectação directa do açude, que deverá 
ocupar cerca de 3,1 hectares. 
 
 
 
 
14.3.1.2 Recolha Bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

• Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos)6 da 
responsabilidade do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P (IGESPAR). 

• Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação7 da 
responsabilidade do antigo Instituto Português do Património Arquitectónico 
(IPPAR). 

• Inventário8 do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
 
 
No IGESPAR I.P., foram ainda consultados os seguintes processos: 
 

• 2002/1(676) – Plano Director Municipal de Idanha-a-Nova 
 
 

                                                 
6 http://www.ipa.min-cultura.pt/ 
7 http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa 
8 http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B.aspx. 
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14.3.2 Prospecção Arqueológica 

As prospecções arqueológicas realizaram-se no dia 4 de Novembro de 2009, de forma 
sistemática, na área seleccionada para desenvolver este projecto. 
 
 
 
 
14.3.2.1 Visibilidade do Terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro IV. 38). 
 

Quadro IV. 37 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 
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Quadro IV. 38 – Grau de diferenciação do descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 
 
 
 
14.3.2.2 Ficha de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objectivos: 
 

• Identificação. 

• Localização administrativa e geográfica. 

• Descrição da Paisagem. 

• Caracterização do material arqueológico. 

• Caracterização das estruturas. 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 39 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Tipo de trabalhos realizados Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 
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Quadro IV. 40 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas Coordenadas UTM, com o datum Europeu. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 
 
 

Quadro IV. 41 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 
 

Quadro IV. 42 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material 
arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 
 

Quadro IV. 43 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não tenham 
sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura 
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada 
estrutura. 
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14.3.2.3 Registo Fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios 
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área que será afectada por esta obra. 
 
 
 
 
14.3.2.4 Registo Cartográfico 

A área de estudo e a área de projecto foram demarcadas na Carta Militar de Portugal 
(escala 1:15.000), designadamente na folha nº 282, enquanto que o grau de visibilidade 
do terreno no mesmo suporte cartográfico, à escala 1:2000. 
 
 
 
 
14.3.2.5 Informação Oral 

No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi 
nula. 
 
 
 
 
14.4 Enquadramento Geográfico e Histórico 

A área em estudo localiza-se na freguesia de Idanha-a-Nova, concelho de Idanha-a-
Nova, distrito de Castelo Branco. 
 
 
 
 
14.4.1 Breve Enquadramento Histórico da Área de Estudo 

O estudo da ocupação humana no território abrangido pela área de estudo do Açude da 
Piçarra tem como objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender em traços muito 
gerais a evolução da ocupação humana neste espaço, de forma a melhor enquadrar os 
futuros impactos sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra. 
 
A recolha bibliográfica realizada não permitiu inventariar nenhuma ocorrência patrimonial 
na área de estudo, tornando assim difícil a caracterização da ocupação humana do 
espaço. Não se conhecem nas bases de dados consultadas referências ao povoamento 
pré-histórico do concelho, sendo a grande referência histórica da região a povoação de 
Idanha-a-Velha, com as suas ruínas correspondentes à antiga povoação romana de 
Egitania. No entanto, a leitura das fontes epigráficas das ruínas desta povoação permite 
conhecer a toponímia e onomástica da população, reflectindo um fundo indígena pré-
romano, provavelmente de origem celta e ibérica (Crespo, 1985, 23), sendo possível 
presumir que vários grupos familiares se tivessem dispersado pelo vasto território 
egitaniense. 
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Quando os exércitos romanos chegam à Lusitânia, absorveram e integraram esses 
grupos indígenas, dando-se uma romanização dos costumes, língua e modos de vida, 
observável nas inscrições, onde os antropónimos tomam a forma latina ou chegam 
mesmo a adoptar nomes, pré-nomes e cognomes romanos (Idem, ibidem, 23). 
 
Após um período de apogeu durante o domínio Visigodo, em que chegou a sede de 
bispado, Egitania foi destruída pelos invasores muçulmanos e aquando da Reconquista 
Cristã, a estratégia de povoamento passou por fundar uma nova povoação, dada a 
condição estratégica precária e grau de destruição da antiga Idanha. 
 
Idanha-a-Nova formou-se em 1187 ao abrigo de um castelo edificado por Gualdim Pais, 
grão-mestre da Ordem dos Templários, em roda do qual se foram fazendo várias 
habitações. Em 1206, D. Sancho doou esta vila à Ordem de Cristo, mencionando-a já 
como “vila”. D. Afonso II, confirmando esta doação em 1218, dá a ambas as Idanhas o 
mesmo título de “vilas”.  
 
O repovoamento da velha cidade não foi conseguido pelos reis da Iª dinastia, apesar das 
vantagens oferecidas a quem se dispusesse a fixar-se nas ruínas e terras circundantes 
da antiga povoação. Foi com a IIª dinastia e com a concessão de foral por D. Manuel em 
1510, dando-se-lhe o nome de Idanha Nova, que se notou um acréscimo populacional e 
de reconstrução habitacional, mas ainda assim com fraco incremento, fenómeno que se 
mantém até hoje (Crespo, 1985: 24). 
 
A importância judicial e administrativa da vila continuou normalmente, pois em meados do 
século XIX aparece já desligada da comarca de Castelo Branco, figurando como cabeça 
ou sede de comarca (1852?). A arquitectura de certos solares e da igreja matriz, que 
devem remontar aos séculos XVII e XVIII, aponta para a importância social e latifundiária 
da vila. 
 
Ainda hoje o concelho se mantém essencialmente rural, descrito no Guia de Portugal: “As 
campanhas (campinas) de Idanha são o celeiro da Beira Baixa. A vasta planura 
cerealífera, cortada pelo [rio] Ponsul e Aravil, rasa como lezíria, é um mar largo de 
abundância (...) em nenhuma outra região de Portugal se encontram tantos e tão 
numerosos rebanhos.” (Proença, 1994, 689-691). 
 
 
 
 
14.5 Barragem do Couto da Piçarra 

14.5.1 Caracterização do Terreno e Paisagem 

Localizada no concelho de Idanha-a-Nova, o acesso à área de projecto faz-se por 
estradões agrícolas, a partir da Sra. do Almurtão a Norte, ou a Sul, pelo Monte dos 
Lentiscais, tratando-se globalmente de uma área relativamente isolada. 
 
A área prospectada corresponde a uma bacia fluvial, actualmente seca e árida. No centro 
do vale, que corresponde à área de projecto, observam-se, ainda, os carreiros onde 
correm pequenos cursos de água na actualidade. 
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FIG. IV. 50 – Vista Geral da Área de Projecto 

 
Toda a área é desarborizada, existindo apenas, na face Norte, algumas manchas de 
vegetação rasteira, por vezes densa, que no entanto não condicionam a visibilidade da 
superfície do terreno. 
 
Observaram-se grandes manchas de cascalheira, decorrentes de um processo aluvionar 
antigo, correspondentes, sobretudo, a blocos de quartzo e quartzito rolados, muitos com 
patine eólica. 
 

 

FIG. IV. 51 – Pormenor de Área de Cascalheira 

 
Durante os trabalhos de prospecção sistemática não se identificaram artefactos líticos 
com evidente intencionalidade de talhe, no entanto as características morfológicas e 
litográficas da área fazem crer tratar-se de um potencial local de aprovisionamento de 
matérias-primas em época Pré-Histórica. As áreas onde esta dedução é mais evidente 
são as margens do vale, nomeadamente pelas características morfológicas e pela 
abundância de material lítico. 
 
Para além deste potencial geológico, não se identificaram vestígios arqueológicos, nem 
edifícios com valor patrimonial. 
 
No Anexo 4 do Volume 3 Anexos é apresentado os mapas da área de localização e da 
visibilidade da área em estudo, bem como o ofício do IGESPAR que comprova a entrega 
do referido relatório.  
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15. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

15.1 Metodologia 

No presente descritor são considerados os aspectos de ordenamento do território e 
condicionantes, ou seja, as questões relacionadas com os Instrumentos de Gestão 
Territorial, as Servidões Administrativas e Restrições de Interesse Público presentes na 
área de estudo da Barragem do Couto da Piçarra em análise. 
 
Este escritor compreende assim, o levantamento da situação actual no que respeita: 
 

• Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de 
nível nacional, sectorial, regional e municipal; 

• Às condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras 
condicionantes, servidões e restrições previstas nos planos de ordenamento do 
território, bem como situações que se encerram como sensíveis face à potencial 
interferência com o projecto. 

 
Como resultado foi elaborada a Carta de Ordenamento e a Carta de Condicionantes da 
área em estudo, as quais constituem, respectivamente, a FIG. IV. 52 e a FIG. IV. 53 do 
presente estudo. 
 
 
 
 
15.2 Ordenamento 

No Quadro IV. 44 apresenta-se o resumo dos Instrumentos de Gestão Territorial com 
incidência na área de implantação da Barragem do Couto da Piçarra em análise.  
 
Nos sub-pontos seguintes proceder-se-á a uma análise mais pormenorizada para cada 
instrumento de gestão territorial. 
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Quadro IV. 44 - Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na envolvente da Área de 
Estudo da Barragem do Couto da Piçarra 

Projecto Âmbito Plano 

Açude do Couto da 
Piçarra 

Nacional 

Plano de Ordenamento do Parque 
Natural do Tejo Internacional, aprovado 
pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 176/2008, de 24 de 
Novembro. 

Sectorial 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
18/2001, de 7 de Dezembro. 

Regional 

Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Beira Interior Sul, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 10/2006, 
de 20 de Julho. 

Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Centro, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
31/2006, de 23 de Fevereiro (em 
elaboração). 

Municipal 

Plano Director Municipal de Idanha a 
Nova, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 43/94, de 20 
de Junho, alterado pela Declaração n.º 
28/2001 de 25 de Janeiro e alterado 
novamente pela Declaração n.º 4/2004, 
de 8 de Janeiro de 2004. 

Planos de Defesa da Floresta, aprovados 
pela Portaria n.º 1185/2004, de 15 de 
Setembro. 

 
 
 
 
15.2.1 Instrumentos de Âmbito Nacional 

 
Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 
 
A área de implantação da Barragem do Couto da Piçarra encontra-se na envolvente do 
perímetro do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI), criado segundo o Decreto-Lei 
n.º 355/79, de 30 de Agosto. O Parque Natural visa fundamentalmente, dentro dos limites 
da sua área, a protecção dos aspectos naturais existentes, a defesa do património 
arquitectónico e cultural, a renovação da economia local, o desenvolvimento das 
actividades artesanais, bem como a promoção de repouso e de recreio ao ar livre. 
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Da análise dos documentos referentes aos limites do Parque Natural do Tejo 
Internacional constata-se que a Barragem do Couto da Piçarra não intersecta esta área 
encontrando-se a uma distância considerável dos limites da mesma. 
 
 
 
 
15.2.2 Instrumentos de Âmbito Sectorial 

 
Planos de Bacia Hidrográfica 
 
Os Planos de Bacia Hidrográfica são Planos de Incidência Territorial integrados nos 
planos de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro). Estes planos 
constituem instrumentos de programação ou concretização de uma política nacional com 
incidência na organização do território. 
 
A área em estudo da Barragem do Couto da Piçarra insere-se na Bacia Hidrográfica do 
Rio Tejo, mais concretamente na sub-bacia do Avaril, cujo Plano de Bacia se encontra 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro. 
 
Os Planos de Bacia Hidrográfica possuem um grau de generalização bastante grande e 
um âmbito de intervenção sectorial muito especializado, pelo que a análise da sua 
relação com o projecto nos pontos de interesse é efectuada no descritor Hidrologia (ponto 
5 do Capítulo IV do Volume 2). 
 
 
 
 
15.2.3 Instrumentos de Âmbito Regional 

 
Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
 
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são definidos pela Lei de Bases 
da Politica Florestal Nacional (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) como “instrumentos 
sectoriais de gestão territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a 
ocupação e a utilização dos espaços florestais. 
 
Os objectivos gerais dos PROF são: 
 

• A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos 
seus usos dominantes; 

• A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 
reconversão do património florestal; 

• A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais 
adequados; 
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FIG. IV. 52 – Carta de Ordenamento 
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FIG. IV. 53 – Carta de Condicionantes 
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• A definição das áreas criticas do ponto de vista do risco de incêndio, da 

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como 
das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 
aplicar a estes espaços. 

 
 
O projecto da Barragem do Couto da Piçarra em avaliação insere-se no Plano de 
Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF BIS) aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de Julho. 
 
O PROF BIS abrange os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e 
Vila Velha de Rodão. 
 
Numa perspectiva de ordenamento florestal, os PROF definem várias sub-regiões 
homogéneas, unidades territoriais com elevado grau de homogeneidade que constituem 
espaços privilegiados para a definição de objectivos de utilização funcional e gestão 
florestal sustentável. 
 
A área de estudo da Barragem do Couto da Piçarra está abrangida pela sub-região 
homogénea “Raia Sul” (Concelho de Idanha-a-Nova). 
 
Para esta sub-região homogénea, o PROF BIS estabelece como primeira função o 
Desenvolvimento da Silvo-pastorícia, Caça e Pesca nas Águas Interiores; como segunda 
função, a Protecção e o Recreio; e como terceira função o Enquadramento e Estética da 
Paisagem. Define os seguintes objectivos: 
 
• Aumentar a actividade associada à caça, nomeadamente: 
 

a) Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região; 

b) Aumentar o número de áreas com gestão efectiva, a rendibilidade da 
actividade cinegética e manter a integridade genética das espécies 
cinegéticas; 

c) Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de 
caça; 

 
 
 
• Desenvolver a actividade silvo-pastoril, nomeadamente: 
 

a) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvo-pastoris e o conhecimento 
sobre a actividade silvo-pastoril; 

b) Integrar totalmente a actividade silvo-pastoril na cadeia de produção de 
produtos certificados; 
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• Desenvolver a actividade associada à pesca nas águas interiores, nomeadamente: 
 

a) Identificar as zonas com bom potencial para o desenvolvimento da actividade 
da pesca; 

b) Aumentar e melhorar as infra-estruturas de suporte à actividade da pesca, 
designadamente pontos de pesca, apoios e acessibilidades; 

c) Aumentar a gestão dos recursos piscícolas; 
 
 
• Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

• Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

• Aumentar e adequar a totalidade dos espaços florestais com valor paisagístico e 
potencial para recreio ao seu uso para actividades de recreio e lazer ligadas à 
natureza; 

• Converter os povoamentos de eucalipto em povoamentos de espécies com elevado 
potencial produtivo na sub-região, 

• Reduzir a continuidade horizontal da vegetação para minimizar a propagação do 
fogo; 

• Promover a produção de produtos não lenhosos, nomeadamente os cogumelos, o 
medronho, o mel e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais.  

 
 
De acordo com o extracto do Mapa Síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal 
da Beira Interior Sul constata-se que a área de implantação da Barragem do Couto da 
Piçarra não afecta áreas de Regime Florestal nem Zonas Sensíveis para a Construção. 
 
 
 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, PROT Centro 
 
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, PROT Centro, é um 
instrumento fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos instrumentos de política sectorial com 
expressão territorial e os instrumentos de planeamento municipal. 
 
Ao desenhar opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao prever os 
respectivos instrumentos de execução, normas orientadoras e um programa de acção, irá 
permitir enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos 
PDM quer os investimentos do QREN. 
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FIG. IV. 54 – Mapa Síntese do Plano de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF 
BIS) 

 
 





 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

IV - 163

 
 
A configuração da região Centro foi condicionada, na sua origem, por um quadro físico 
difícil, sendo constituída por um conjunto de espaços sub-regionais há muito identificados 
em função da sua coerência física, económica e social: Baixo Mondego, Baixo Vouga, 
Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Dão Lafões, Pinhal Interior Norte, 
Pinhal Interior Sul, Pinhal Litoral e Serra da Estrela. A região Centro é, assim, um 
território muito diversificado do ponto de vista dos recursos naturais, da estrutura 
económica e da distribuição da população, o que coloca desafios muito particulares nos 
domínios da competitividade e da coesão territoriais, do ordenamento e do ambiente. 
 

 

FIG. IV. 55 – Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

 
 
A região Centro detém uma posição estratégica para a estruturação do território nacional, 
um sistema urbano multipolar e possui recursos essenciais, em particular hídricos e 
florestais, para o desenvolvimento do país. A elaboração do PROT deverá constituir uma 
oportunidade para construir “novos consensos” em torno de uma “nova visão” sobre a 
inserção da região no espaço nacional e europeu, e para definir um modelo de 
desenvolvimento que reforce o potencial dos seus sistemas urbano e científico-
tecnológico, explore as vantagens das novas acessibilidades e promova a protecção e 
valorização dos seus recursos naturais e culturais. 

Área em Estudo 
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Para além do território do PNTI, refere-se o PROT-C à região NUTS II Centro, 
correspondendo à totalidade do território dos municípios de Águeda, Aguiar da Beira, 
Albergaria-a-Velha, Almeida, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, 
Belmonte, Cantanhede, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo Branco, Castro 
Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Estarreja, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fundão, 
Góis, Gouveia, Guarda, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria, Lousã, Mação, Mangualde, 
Manteigas, Marinha Grande, Mealhada, Meda, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-
Velho, Mortágua, Murtosa, Nelas, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Oliveira 
do Hospital, Ovar, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penalva do 
Castelo, Penamacor, Penela, Pinhel, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Sabugal, 
Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sertã, Sever do Vouga, Soure, Tábua, 
Tondela, Trancoso, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila 
Velha de Ródão, Viseu e Vouzela. 
 
Existe uma convergência de objectivos relativos à preservação e defesa dos valores 
ambientais em presença, bem como a necessidade de contenção do solo urbano e 
necessidade de requalificação de algumas áreas. Importa assim ter presentes as 
disposições e orientações postuladas pelo PROT-C, como bases estratégicas do PNTI, 
enquadrando os seus objectivos específicos atrás enunciados. 
 
Está em curso a elaboração do PROT da Região Centro que deverá concluir-se até ao 
final de 2008. A importância deste Plano decorre do facto de se  definir como um 
referencial estratégico para o planeamento ao nível municipal (PDM, PP e PU), mas 
também porque fará a integração das políticas sectoriais no ordenamento e coordenará 
as intervenções desejáveis ao nível do território. 
 
 
 
 
15.2.4 Instrumentos de Âmbito Municipal 

 
Plano Director Municipal 
 
O Plano Director Municipal de Idanha-a-Nova foi ratificado pela Resolução do Conselho 
de Ministros (RCM) n.º 43/94, de 20 de Junho (publicação em Diário da República n.º 
140, Iª Série B, de 20 de Junho 1994), alterado em regime simplificado pela Declaração 
n.º 28/2001 de 25 de Janeiro (publicado em Diário da República n.º 21, IIª Série, de 25 de 
Janeiro de 2001) e novamente alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 
4/2004 de 8 de Janeiro (publicado em Diário da República n.º 6, IIª Série, de 8 de Janeiro 
de 2004). 
 
Com base na Carta de Ordenamento do PDM do concelho de Idanha-a-Nova, foi 
elaborada a Carta de Ordenamento para a área de estudo (FIG. IV. 52). 
 
O PDM de Idanha-a-Nova constitui um dos instrumentos fundamentais de ordenamento 
do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo, sendo assim 
instrumento de referência para a política de desenvolvimento local. 
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A albufeira inerente ao Açude do Couto da Piçarra não se encontra-se contemplada nas 
disposições regulamentares do PDM de Idanha-a-Nova aprovado e publicado em Diário 
da Republica. 
 
Segundo o Capítulo III do referido regulamento do PDM de Idanha-a-Nova referente ao 
Uso dominante do solo - Espaços não urbanos, Secção I, Disposições gerais, Artigo 16º 
as “Classes de espaços predominantes não urbanos compreendem as seguintes classes: 
 

a) Espaços agrícolas; 

b) Espaços florestais; 

c) Espaços agro-florestais; 

d) Espaços naturais.” 
 
De acordo com a Carta de Ordenamento (FIG. IV. 52) do referido regulamento do PDM 
de Idanha-a-Nova, o Açude do Couto da Piçarra e respectiva faixa de protecção está 
classificado como Espaços Agro-Florestais e Espaços Agrícolas de Produção. 
 
De acordo com o Artigo 17º referente ao Regime de restrições e condicionamentos 
“…Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei, ficam interditas nestes 
espaços as práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das 
camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de exploração ou 
destinadas a ocupações expressamente autorizadas para cada classe e categoria de 
espaço”. 
 
De acordo com o Artigo 20º referente Instalações agro-pecuárias “Sem prejuízo do 
disposto na legislação aplicável a cada caso, a Câmara Municipal poderá autorizar a 
edificação de instalações destinadas à actividade agro-pecuária sujeitas aos seguintes 
condicionamentos: 
 

a) A área bruta de construção máxima é de 2000 m2; 

b) A altura máxima é de 4,5 m, medidos à platibanda ou beirado e um piso; 

c) Os efluentes de instalações agro-pecuárias ou de nitreiras não podem ser 
lançados directamente em linhas de água, devendo ser previamente 
assegurado o seu tratamento bacteriológico e químico; 

d) O afastamento mínimo a zonas residenciais e equipamentos colectivos é de 
200 m.” 

 
 
Assim, da Carta de Ordenamento (FIG. IV. 52) da Área em Estudo da Barragem do Couto 
da Piçarra, verifica-se que a área do projecto se localiza integralmente nas seguintes 
classes: 
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• Espaço Agrícola de Produção 
 
Segundo o Artigo 22º os Espaços agrícolas de produção “….são os que detém maior 
potencial agrícola no concelho, englobando, nomeadamente, os solos integrados na 
Reserva Agrícola Nacional. Sem prejuízo do disposto nos artigos 17º, 18º, 19º e 20º 
deste Regulamento, as condições de edificabilidade nos espaços agrícolas de produção 
que não integrem a Reserva Agrícola Nacional são as previstas na legislação aplicável 
que regulamenta utilizações não agrícolas nesta Reserva, competindo à Câmara 
Municipal verificar o cumprimento dessas condições. 
 
 

• Espaço Agro-florestais 
 
Segundo o Artigo 29º ” …1 - Os espaços agro-florestais são aqueles que, tendo vocação 
predominantemente florestal, deverão ser ordenados em termos de uso múltiplo, 
admitindo usos agrícolas, pastoris e agro-florestais tradicionais, ou ser objecto de 
medidas de reconversão agrária. 
2 - O regime de edificabilidade é idêntico ao regime geral de edificabilidade dos espaços 
florestais. 
 
 
 
Planos de Defesa da Floresta 
 
Os Planos de Defesa da Floresta (Portaria n.º 1185/2004, de 15 de Setembro) são planos 
de âmbito municipal que contêm medidas necessárias à defesa da floresta contra 
incêndios florestais. Estes planos são elaborados pelas Comissões Municipais de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) do concelho de Idanha-a-Nova, em consonância 
com o Plano Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios Florestais 
(PNPPFCI) e com os Planos Regionais de Ordenamento Florestal. 
 
O projecto do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para o Concelho 
da Idanha-a-Nova (PMDFCI-IN) além de constituir um instrumento de planeamento no 
âmbito da temática em causa, ou seja, a defesa da floresta contra incêndios, permite 
efectuar análise e relacionamento de dados, que servirão de apoio à decisão ao nível da 
prevenção e no combate aos incêndios florestais no Concelho da Idanha-a-Nova. 
 
O plano foi apresentado à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
no dia 27 de Dezembro de 2006 tendo sido o mesmo aprovado. Em Março de 2007 o 
PMDFCI-IN foi aprovado pelo Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, tendo como horizonte para a sua implementação um período de cinco anos 
(2007-2011), estando previstas revisões anuais ou sempre que se justifique.  
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O PMDFCI-IN define os seguintes objectivos: 
 

• Articulação na actuação dos organismos com competências em matéria de 
incêndios florestais; 

• Planeamento integrado das intervenções das diferentes entidades e definição de 
estratégias perante a ocorrência de incêndios, em consonância com o Plano 
Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios e com o Plano 
Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF-BIS); 

• Promoção de grupos de autodefesa de aglomerados populacionais integrados ou 
adjacentes a áreas florestais, dotando-os de meios de intervenção; 

• Sinalização das infra-estruturas florestais de prevenção e protecção da Floresta 
contra incêndios; 

• Sinalização das áreas florestais, com vista ao condicionamento do acesso, 
circulação e permanência; 

• Colaboração na divulgação de avisos ás populações, no âmbito do sistema 
nacional de divulgação pública do índice de isco de incêndio; 

• Desenvolvimento de acções de sensibilização da população e 

• Apoio técnico ao Centro Municipal de Operações de Emergência e Protecção 
Civil. 

 
 
 
 
15.3 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

As áreas regulamentares estão sujeitas a servidões administrativas particulares, pelo que 
as alterações ao uso do solo implicam a audição de outras entidades com competências 
específicas, sendo regulamentadas em diplomas próprios. 
 
Este tipo de condicionalismos à alteração do uso do solo encontra-se representado na 
Carta de Condicionantes da Área em Estudo da Barragem do Couto da Piçarra (FIG. IV. 
53) e indicados nos respectivos pontos. 
 
De acordo com a Carta de Condicionantes, identificam-se as seguintes áreas 
condicionadas: 
 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Domínio Público Hídrico e respectivas faixas de protecção (10 metros); 
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Reserva Ecológica Nacional 
 
A REN garante a protecção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos 
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas. Constitui uma 
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de 
espaços com características ecológicas específicas. A sua criação é consequência da 
evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no 
sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e 
sensibilidade. 
 
A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto que revogou o 
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março e Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 
Salienta-se que, após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos 
de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a 
destruição de vegetação não é permitida. Exceptuam-se, as seguintes situações que 
possibilitam processos de desafectação de área de Reserva Ecológica Nacional: 
 

• A não perturbação do equilíbrio ecológico; 

• A assunção de um compromisso antes do estabelecimento da REN; 

• O desenvolvimento de uma actividade que possua objectivos militares ou 
defensivos de interesse nacional; 

• O desenvolvimento de uma actividade de interesse nacional, regional ou local e 
onde esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis. 

 
 
O quarto caso é obviamente aquele que enquadrará a desafectação de áreas de REN 
para a infraestrutura hidráulica em apreciação. 
 
De acordo com a Carta de Condicionantes apresentada na FIG. IV. 53, parte da área 
afecta ao presente projecto, nomeadamente a área abrangida pela estrutura e respectiva 
albufeira, encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) mais 
concretamente como leitos dos cursos de água e Zonas ameaçadas pelas Cheias. Esta 
área coincide com a envolvente da ribeira dos Lentiscais. Por outro lado, a zona limite da 
área de implantação da barragem, ou seja, localização a Norte está classificada como 
cabeceira de linhas de água. 
 
 
 
Reserva Agrícola Nacional 
 
Criada com o pressuposto da defesa e protecção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afectação à agricultura, a RAN revela-se um significativo contributo para 
o desenvolvimento da agricultura nacional e para o correcto processo de ordenamento do 
território. Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, 
de 16 de Novembro, foi depois regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 
Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro. Estes 
diplomas foram recentemente revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março 
que estabelece que, nos solos da RAN “São interditas todas as acções que diminuam ou 
destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e solos, 
tais como… obras de construção”. 
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No entanto, o presente projecto integra-se no regime de excepção, ao abrigo das quais a 
obra poderá ser executada (alínea l) do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009): 
“Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas pública…” No n.º 
7 do Art.º 23.º estabelece-se a forma de articulação deste regime com o processo de AIA, 
que implica a consulta à entidade regional da RAN, ao abrigo dos n.os 9 e 10 do Art.º 13.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio. 
 
A representatividade da Reserva Agrícola Nacional ocorrente na área de estudo da 
Barragem do Couto da Piçarra encontra-se ilustrada na Carta de Condicionantes, 
correspondendo as áreas definidas nos PDM (FIG. IV. 53). Esta área é uma área situada 
nas imediações da ribeira dos Lentiscais. 
 
 
 
Domínio Público Hídrico 
 
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos 
recursos hídricos dominiais (Domínio Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais 
(pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei n.º 
54/2005, de 15 de Novembro, no Capítulo III do Decreto-Lei n.º 468/71, republicado pela 
Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. O Decreto-lei 
n.º 226-A/2007 regula a atribuição dos títulos de utilização de recursos hídricos. 
 
O domínio hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes, com maior 
relevância para o projecto em análise: 
 

• Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos, e ainda as 
margens pertencentes a entes públicos; 

• Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respectivos leitos e 
margens, desde que localizados em terrenos públicos ou os que por lei sejam 
reconhecidos como aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção 
de energia eléctrica, irrigação ou canalização de água para consumo público; 

• Os canais e valas navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por entes públicos, e as 
respectivas águas; 

• Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos; 

• As águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, nelas 
corram; 

• Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos 
os que vêm sendo continuamente usados pelo público ou administrados por 
entidades públicas. 
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Os recursos hídricos patrimoniais estão também sujeitos a servidões administrativas nos 
seguintes casos: 
 

• Os leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que 
atravessem terrenos particulares; 

• As parcelas dos leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis 
que tenham sido objecto de desafectação ou tenham sido reconhecidas como 
privadas. 

 
 
São ainda bens patrimoniais sujeitos a restrições de utilidade pública as zonas 
classificadas como zonas adjacentes a águas públicas não navegáveis ou flutuáveis. 
 
Ao nível da área em estudo, verifica-se a ocorrência de bens integrados no Domínio 
Hídrico associados à presença de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis. 
 
A ocupação de parcelas do domínio hídrico depende de autorização do Instituto da Água 
(INAG), para o caso das águas interiores não navegáveis ou navegáveis, mas sem 
interesse portuário. Após entrada em funções das Administrações de Região Hidrográfica 
previstas na Lei n.º 58/2005, aquelas competências transitam para estas entidades. 
 
Porém, quando as áreas de domínio hídrico coincidem com áreas de REN ficam sujeitas 
ao regime geral da REN, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, pelo que 
sobre as acções aí realizadas impendem as restrições já referidas anteriormente no 
ponto referente à Reserva Ecológica Nacional. 
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CAPÍTULO V  
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 
 
 

ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES E ESTRUTURAÇÃO DO CAPÍTULO 

 
 
No presente capítulo serão identificados e avaliados os impactes ambientais decorrentes 
da implantação da Barragem do Couto da Piçarra que irá permitir a existência de uma 
reserva de água para assegurar o abastecimento a uma nova área de regadio com cerca 
de 242 ha, a partir do armazenamento de água disponível na ribeira dos Lentiscais. 
 
A estrutura deste capítulo desenvolve-se em duas partes, considerando numa primeira 
parte a Avaliação por Áreas Temáticas (Capítulo V.1. Avaliação por Áreas Temáticas), 
onde cada equipa de especialistas faz a identificação, avaliação e classificação de 
impactes do projecto.  
 
Após a avaliação de impactes por área temática, é efectuada uma análise dos Impactes 
Cumulativos (Capítulo V.2. Impactes Cumulativos) do projecto com outros projectos ou 
acções (passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro). 
 
Nos pontos seguintes apresentam-se, em maior detalhe, as metodologias que integram 
estas duas componentes da avaliação de impactes. 
 
 
 
Avaliação por Áreas Temáticas 
 
Na Avaliação por Áreas Temáticas, a identificação e avaliação dos impactes do 
projecto será efectuada para todos os descritores ambientais considerados 
anteriormente, a que se juntará a Análise de Risco. 
 
A análise terá em conta as fases de construção e de enchimento e de exploração. A fase 
de desactivação não justifica ser considerada tendo em conta a ausência de previsão de 
uma eventual desactivação.  
 
Para tal, serão assim consideradas as acções de projecto típicas de cada fase, com a 
identificação dos potenciais impactes mais relevantes, de modo a que cada descritor 
possa identificar com clareza as variáveis a analisar. Em geral, as principais acções de 
projecto susceptíveis de causar impactes e listadas, de forma mais exaustiva, nos 
quadros seguintes, correspondem: 
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• Na Fase de construção às actividades decorrentes da construção da barragem, 
com as consequentes movimentações de terras e materiais de construção, de 
veículos, maquinarias e pessoas, incluindo ainda a implantação e funcionamento 
das instalações provisórias de apoio à obra: acessos, estaleiros, zonas de 
empréstimo e de depósito de inertes, e a desmatação a efectuar nas áreas de 
apoio à construção e nas zonas a inundar pela albufeira; 

 
• Na Fase de Enchimento e Exploração à presença da barragem, e de todas as 

infra-estruturas associadas, relacionadas com o sistema hidráulico e estruturas de 
apoio e acessos; à presença da albufeira, com o seu plano de água, variações de 
nível e relações com a envolvente e ainda com a exploração do empreendimento 
em si, com as alterações do regime hídrico. 

 
 

Quadro V. 1 – Acções Geradoras de Impacte na Fase de Construção e na Fase de 
Enchimento e de Exploração 

Acções Descrição Impactes 

F
A

S
E

   
D

E
   

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Presença e 
Funcionamento de 

Estaleiro 

Ocupação de áreas para a instalação 
de maquinaria e estruturas de apoio à 

construção.  

- Alteração da topografia e da 
paisagem do local 

- Afectação da geologia, dos solos e 
do coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 

- Alteração do uso do solo  

- Afectação temporária da qualidade 
do ar, do ambiente sonoro e da 
qualidade da água 

- Geração de emprego 

- Dinamização de actividades 
económicas: comércio e actividades 
industriais ligadas à construção 

- Aumento do tráfego e eventual 
afectação do local e bem-estar da 
população próxima das vias de 
comunicação principais utilizadas no 
acesso à propriedade 

Manchas de Empréstimo 

Áreas destinadas a fornecer material de 
empréstimo para a construção da 

barragem 

 

- Alteração da topografia e da 
paisagem do local 

- Afectação da geologia, dos solos e 
do coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 

- Alteração do uso do solo  

- Afectação temporária do ambiente 
sonoro e eventualmente da 
qualidade da água 

- Locais de deposição temporária de 
materiais 
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(Cont.) 

Acções Descrição Impactes 

F
A

S
E

   
D

E
   

 C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 

Escavações e Aterros 
Acções necessárias para a implantação 

da barragem e estruturas anexas. 

- Alteração da topografia e da paisagem 
do local 

- Afectação da geologia, dos solos e do 
coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 

- Alteração do uso do solo  

- Afectação temporária da qualidade do 
ar, do ambiente sonoro e da qualidade 
da água 

Desmatação 

Corte da vegetação na área de estaleiro 
e barragem. 

Corte da vegetação na área a inundar 
antes do início do enchimento da 

albufeira. 

- Afectação do coberto vegetal 

- Erosão dos solos 

- Alteração do uso do solo e da 
paisagem 

- Perturbação da fauna terrestre 

Tráfego de Pesados 
Circulação de veículos destinados ao 
transporte de maquinaria, materiais e 

pessoal. 

- Afectação temporária da qualidade do 
ar e do ambiente sonoro 

Barragem de Enrocamento 

Barragem e dos seus órgãos hidráulicos 
anexos. Estes últimos serão os 

seguintes: 
Descarregador de cheias. 

Descarga de fundo. 
Tomada de água 

- Alteração da topografia e da paisagem 
do local 

- Afectação da geologia, dos solos e do 
coberto vegetal 

- Perturbação da fauna terrestre 

- Alteração do uso do solo  

- Afectação temporária da qualidade do 
ar, do ambiente sonoro e da qualidade 
da água 

F
A

S
E

   
D

E
   

 E
N

C
H

IM
E

N
T

O
   

E
   

E
X

P
L

O
R

A
Ç

Ã
O

 

Albufeira 
Albufeira com NPA = 255,5, Volume útil 
de 508 919 m3 e área inundada de 125 

940 m2  

- Ocupação de solos 

- Alterações do uso do solo 

- Sedimentação / transporte de sólidos 

- Alteração do regime hídrico 

- Implicações hidrogeológicas 

- Afectação de estruturas vegetais e 
fauna terrestre  

- Qualidade da água 

- Alteração da paisagem 

- Actividades económicas / beneficiação 
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(Cont.) 

Acções Descrição Impactes 

F
A

S
E

   
D

E
   

 E
N

C
H

IM
E

N
T

O
   

E
   

E
X

P
L

O
R

A
Ç

Ã
O

 

Exploração do 
Empreendimento / 
Variações de Nível. 

Exploração para rega condicionada 
apenas pelo regime hidrológico das 

chuvas e caudal da ribeira de Lentiscais 

- Margens da ribeira / estabilidade  

- Erosão / degradação 

- Regime hídrico / cheias 

- Transporte de sólidos / sedimentação 

- Estado de equilíbrio da vegetação 

- Qualidade da água 

Descargas de Cheias, de 
Fundo 

Barragem de enrocamento dispondo de 
um descarregador de cheias equipado 

de uma descarga de fundo. 

 

- Regime hídrico 

 

 
 
 
A identificação dos impactes exigirá ainda a definição clara do âmbito e das escalas de 
análise.  
 
A análise incluirá assim uma escala de análise local que será considerada como base de 
análise para todos os descritores e que diz respeito à zona de implementação directa do 
projecto. Em determinados descritores haverá ainda recurso a uma escala de análise que 
abrangerá áreas mais vastas para compreensão da dimensão do impacte. 
 
Em cada descritor a estrutura de desenvolvimento da análise é a seguinte: 
 

i) Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspectos 
metodológicos específicos de avaliação em cada descritor; 

 
ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases 

de construção e de enchimento e de exploração.  
 Nesta avaliação são privilegiadas sempre que possível os aspectos 

quantitativos, tendo em conta as acções de projecto e a sua relação com a área 
temática em causa. Os impactes identificados incluem as opções de projecto já 
assumidas para seu desenvolvimento, assim como todas as medidas associadas 
à aplicação da legislação e boas práticas ambientais; 

 
iii) Síntese de Impactes – conclusão dos impactes principais associados ao 

projecto, procedendo-se à sua sistematização em texto resumido com base no 
conjunto de parâmetros de avaliação pré-definido. 

 
Para a avaliação dos impactes e de modo a proporcionar uma noção global dos mesmos, 
utilizar-se-á uma escala de classificação uniformizada, baseada nos seguintes 
parâmetros: 
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Quadro V. 2 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes 

Qualificação 
(revela-se o impacte é positivo ou negativo para o ambiente) 

Positiva / Negativa 

Magnitude 
(refere-se ao grau de afectação sobre um determinado factor) 

Reduzida / Moderada / Elevada  

Incidência 
(se o impacte resulta de acções directas do projecto ou dos seus efeitos) 

Directa / Indirecta 

Probabilidade ou Grau de Certeza 
(revela-se ao grau de probabilidade do impacte ocorrer) Certo / Provável / Incerto 

Duração 
(refere-se à escala temporal em que actua um determinado impacte) 

Temporária / Permanente 

Ocorrência ou Início do Impacte 
(refere-se à fase temporal em que se produz o impacte) 

Imediata / Curto Prazo / Médio 
Prazo / Longo Prazo 

Dimensão Espacial 
(área de ocorrência geográfica do impacte) Local / Regional / Nacional 

Reversibilidade 
(tem em conta a possibilidade de, uma vez produzido o impacte, o sistema 

afectado poder voltar ao seu estado inicial) 
Reversível / Irreversível 

Capacidade de Minimização ou Compensação 
(avaliação adicional que permitirá a classificação do impacte de acordo com a 

possibilidade de ele ser minimizado ou compensado) 

Minimizável 

Minimizável e compensável 

Não Minimizável nem compensável 

Significância 
(significado do impacte em termos do contexto) 

Pouco Significativo / Significativo / 
Muito Significativo  

 
 
 
Análise de Impactes Cumulativos 
 

Na Análise de Impactes Cumulativos proceder-se-á avaliação de impactes sobre os 
recursos em si decorrente da acção do projecto em análise com outros projectos 
existentes ou previstos para a zona.  

 
Entende-se por impacte cumulativo o impacte, directo ou indirecto, do projecto ao qual se 
adicionam outros impactes, directos ou indirectos, de outros projectos ou acções 
(passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro). 
 
Ao contrário da análise de impactes usual, a análise de impactes cumulativos implica, 
portanto, um deslocamento de perspectiva, do projecto para os factores ambientais, 
agora entendidos como Recursos.  
 
O centro da análise deixa de ser o Projecto que implica potenciais impactes em 
determinados recursos, para passar a ser o Recurso (ou recursos) no qual os potenciais 
impactes do projecto podem vir a fazer-se sentir, num contexto em que outros impactes 
de outros projectos e acções já se exerceram, estão a exercer-se ou poderão, 
previsivelmente, vir a exercer-se sobre esse mesmo recurso. 
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CAPÍTULO V.1 
AVALIAÇÃO POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

1.1 Metodologia 

Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes, considerando o efeito 
que estes possam produzir sobre o descritor em análise – Geologia e Hidrogeologia. 
 
De acordo com a estrutura geral definida para este EIA, são analisados os impactes 
sobre os parâmetros que integram o descritor Geologia e Hidrogeologia previsíveis para 
as seguintes fases: 
 

- Fase de construção, com acções de desmatação, movimentação de terras, 
reabilitação de acessos, criação de um estaleiro, movimentação de equipamentos 
e pessoas, etc.; 

- Fase de enchimento e exploração, durante a qual a área da albufeira será 
inundada com um nível de pleno armazenamento (NPA) previsto à cota 255,5 e 
uma superfície de inundação de 12,6 ha. 

 
 
Neste projecto foram identificadas as seguintes acções, como componentes com 
capacidade para gerar potenciais impactes sobre a Geologia e a Hidrogeologia: 
 

- Extracção de materiais e acções de construção; 

- Criação de um estaleiro e outras infraestruturas de apoio e reabilitação das 
acessibilidades; 

- Construção da barragem e órgãos acessórios; 

- Desenvolvimento da albufeira com armazenamento de água; 

- Variação da cota de água na albufeira. 
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1.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

As acções que poderão contribuir para a ocorrência de impactes, durante a Fase de 
Construção, podem ser enumeradas tal como se segue: 
 

- Desmatação e decapagem do horizonte superficial; 

- Movimentação e armazenamento de terras e escombros resultantes dos 
movimentos de terras realizados nas manchas de empréstimos; 

- Movimentação de pessoas e veículos, manutenção de equipamentos e 
funcionamento do estaleiro de apoio à construção. 

 
 
Estas actividades genericamente agrupadas em i) Impactes causados pelas escavações, 
extracção de materiais e acções de construção e ii) Impactes decorrentes da implantação 
do estaleiro e reabilitação das acessibilidades. 
 
 
 
 
1.2.1 Impactes Causados pelas Escavações, Extracção de Materiais e Acções de 

Construção 

De acordo com o apresentado na Descrição do Projecto, o projecto da Barragem do 
Couto da Piçarra elaborado em fase de Projecto de Execução (barragem em 
enrocamento) será uma estrutura em terra do tipo homogéneo (modificado), com 
paramento de Montante inclinado a 3V:1H e paramento de jusante inclinado a 2,5V:1H. 
Terá um comprimento do coroamento de 294,8 m e uma altura máxima acima da 
fundação de 11,5 m. 
 
Este projecto (barragem de enrocamento) será constituído por um aterro de enrocamento 
compactado com 4 m de largura de coroamento.  
 
Para a construção da presente barragem em enrocamento, além dos materiais rochosos 
e dos agregados para os betões, pode vir a revelar-se necessária a exploração de 
materiais argilosos para núcleos de baixa permeabilidade, matérias para filtros, para 
drenos, etc. implicando a execução de escavações. Os materiais a escavar serão 
provenientes de áreas a inundar. 
 
De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico do projecto as características 
geológicas-geotectónicas do local permitem atestar que este é globalmente adequado 
para a implantação da barragem. 
 
Em termos geomorfológicos, a construção da barragem e órgãos acessórios induzirá 
impactes negativos, directos, moderados e significativos dadas as características 
morfológicas do terreno relativamente aplanadas. Os impactes são imediatos, 
permanentes, locais e irreversíveis. Estes impactes são considerados não minimizáveis 
nem compensáveis. 
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Foi verificado ainda, durante as prospecções geológicas preliminares do Estudo 
Geológico e Geotécnico do projecto que as características litológicas do local eram 
adequadas para a extracção de inertes, pelo que se prevê desde logo que a extracção e 
processamento de inertes para o enrocamento da barragem ocorresse dentro da área de 
influência da albufeira. 
 
Assim, no presente projecto recorrer-se-á à utilização de materiais de fáceis arenosa e 
lutítica locais para a construção da barragem de enrocamento, estando prevista a 
exploração de locais de empréstimo constituídos por areias finas silto-argilosas e argilas 
e siltes arenosos, na margem direita e esquerda da ribeira dos Lentiscais, a escassos 
metros do local da barragem, no essencial dentro do perímetro inundável pela albufeira. 
Dada a sua submersão, os impactes serão reduzidos, directos, locais, imediatos, 
temporários, reversíveis e pouco significativos. 
 
As acções de construção e a desmatação na área de inundação poderão ser 
responsáveis por um aumento de instabilidade e erosão de taludes. Face à natureza dos 
materiais em geral muito alterados mas com vertentes em geral de reduzida inclinação, 
estima-se que este impacte negativo e provável, seja contudo local, indirecto, temporário 
e reversível, de magnitude moderada e pouco significativo.  
 
Na fase de construção poderão ocorrer ainda fenómenos localizados de instabilidade das 
vertentes na zona a intervencionar pela barragem. Estas situações são susceptíveis de 
gerar o deslizamento de materiais desagregados, em particular aqueles que apresentam 
maior grau de alteração com texturas médias a finas. Estes impactes serão contudo 
prováveis, muito localizados, de magnitude reduzida e pouco significativos, serão 
directos, temporários e reversíveis e com ocorrência imediata a curto prazo. 
 
A ocorrência de situações de sedimentação poder-se-á fazer sentir a jusante das zonas 
de construção, em consequência dos potenciais efeitos de agradação/degradação 
(erosão) decorrentes dos trabalhos de construção. 
 
Os regimes de sedimentação poderão ser assim consequentemente afectados a curto 
prazo, tendo este impacte magnitude reduzida e pouco significativo. Será um impacte 
provável, local, directo, temporário e reversível.  
 
Em termos hidrogeológicos, e como referido, a fase de construção pode induzir impactes 
ao nível do nível freático dos aquíferos e ao fluxo e qualidade da água subterrânea. 
Sendo uma região pobre em aquíferos e com referência a reduzidas captações de água 
subterrânea, não são expectáveis impactes significativos de relevância.  
 
Em termos de qualidade e fluxo da água subterrânea, poderá ocorrer alteração da 
qualidade da água subterrânea devido à remoção da camada de solo de cobertura que 
apresenta um papel benéfico para os aquíferos profundos, retendo parte do escoamento 
superficial que vai sendo cedido lentamente para a infiltração, impede a entrada directa 
de poluentes e regula parte das perdas por evaporação. 
 
É um impacte negativo, de ocorrência provável, pouco significativo e de magnitude 
reduzida. A sua duração será temporária, de efeito local, com incidência directa, 
reversível e com efeito a médio prazo. Trata-se, ainda, de um impacte difícil de minimizar. 
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1.2.2 Impactes Decorrentes da Implantação do Estaleiro e Acessos 

Encontra-se prevista a implantação das infraestruturas de apoio à obra (estaleiro) não 
estando ainda exactamente definida a localização exacta do mesmo, que deverá ser 
contudo próximo do local do aterro da barragem. 
 
Relativamente às acessibilidades à obra, estes serão também efectuados através de um 
caminho rural já existente, não pavimentado que caso se venha a revelar necessário, 
poderá ser reabilitado/melhorado. 
 
A implantação do estaleiro poderá afectar a morfologia local, caso seja necessário 
proceder a terraplenagens para criação de uma plataforma. Dadas as características 
planas do local as eventuais terraplanagens a realizar serão pouco significativas. 
 
O impacte do estaleiro terá uma magnitude reduzida e pouco significativa, pelo carácter 
temporário da instalação e a possibilidade de implantar medidas de minimização finda a 
sua actividade com vista à recuperação do local. Constitui também um impacte imediato, 
certo, local, temporário e reversível. 
 
As acessibilidades ao estaleiro terão impactes reduzidos, certos, directos, locais, 
temporário, irreversíveis e pouco significativos, dado que corresponde à utilização de 
caminhos já existentes na propriedade. 
 
 
 
 
1.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

As acções que poderão contribuir para a ocorrência desses impactes, durante as Fases 
de Enchimento e Exploração, podem ser enumeradas tal como segue: 
 

- Variações de nível da albufeira; 

- Exploração do empreendimento. 
 
 
Dada a ausência de elementos de valor geológico, considerou-se que a criação da 
albufeira e consequentemente o efeito das descargas terá um efeito de magnitude e 
significância nula. 
 
A morfologia é sempre afectada pela albufeira, nomeadamente por sedimentação na 
zona submersa e por erosão e sedimentação na zona temporariamente inundada, sujeita 
às variações do nível da albufeira (zona de flutuação) devido a evapotranspiração ou ao 
uso da água para rega. O abaixamento de cotas devido à utilização da reserva para rega, 
o que será progressivo e suave, voltando também progressivamente ao nível máximo 
com o aumento da afluências no período húmido, sendo o impacte pouco significativo, 
embora permanente. 
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Por outro lado, nas descargas de fundo libertam-se sedimentos retidos na albufeira, 
podendo estes afectar o curso de água a jusante. Assim, indirectamente, as descargas 
de fundo, carregadas de sedimentos irão “compensar” a ausência de sedimento no troço 
a jusante da barragem devido à construção da mesma. 
 
Deste modo, os impactes erosivos destas descargas serão positivos, de magnitude 
reduzida, pouco significativos, certos, directos, locais, permanentes e irreversíveis. 
 
As eventuais instabilidades susceptíveis de serem geradas pela criação da albufeira 
serão de pequena envergadura, não constituindo riscos para o empreendimento. 
Considera-se esta acção como provável, local, directa, permanente e irreversível. 
 
Tal como na fase de construção, não se consideram existir impactes ao nível de perda de 
captações, devido à inexistência das mesmas na envolvente directa da área em estudo. 
Os impactes ao nível da variação do nível dos aquíferos e da qualidade e fluxo da água 
subterrânea serão igualmente muito reduzidos e pouco significativos, em virtude da 
reduzida área da albufeira. 
 
Este é um impacte negativo, pouco significativo e de magnitude relativamente reduzida. 
 
 
 
 
1.4 Síntese de Impactes 

Em termos gerais, verifica-se que os principais impactes geológicos decorrentes da 
Barragem do Couto da Piçarra ocorrem ao nível da morfologia e dos fenómenos de 
erosão e sedimentação, que já ocorrem naturalmente no curso de água principal, que 
poderão ser temporariamente incrementados pelas acções de construção e 
posteriormente pela presença da albufeira e da barragem. 

 
A nível hidrogeológico, não são expectáveis impactes com significado. 
 
Globalmente, os impactes no presente descritor serão assim negativo, de magnitude 
reduzida e pouco significativos. 
 
Nos quadros seguintes sintetizam-se, de forma global, os impactes associados à fase de 
construção e às fases de enchimento e exploração. 
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Quadro V. 3 – Classificação de Impactes na Fase de Construção 

Impacte 

Geologia Hidrogeologia 

Acções de 
Construção 

Presença de 
Estaleiro e 

Acessibilidades 

Acções de 
Construção  

Presença de 
Estaleiro e 

Acessibilidades 

Qualificação Negativa Negativa Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida / Moderada 
Reduzida / 
Moderada 

Reduzida Reduzida 

Incidência Directa / Indirecta Directa / Indirecta Directa / Indirecta Directa / Indirecta 

Grau de Certeza Certa / Provável Certa Incerta Incerta 

Duração Temporária / 
Permanente 

Temporária Temporária  Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local Local Local 

Reversibilidade Reversível / 
Irreversível 

Reversível Reversível  Reversível  

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

 Não Minimizável nem 
Compensável 

Minimizável Minimizável 
Minimizável e 
Compensável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa Pouco Significativa Pouco Significativa 

 
 
 
 

Quadro V. 4 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Impacte Geologia Hidrogeologia 

Qualificação Negativa / Positiva Negativa / Positiva 

Magnitude Reduzida Reduzida  

Incidência Directa Indirecta 

Grau de Certeza Certa / Provável Provável 

Duração Permanente Permanente 

Ocorrência Médio / Longo Prazo  Imediato / Médio Prazo  

Dimensão Espacial Local Local / Regional 

Reversibilidade Irreversível Reversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável Minimizável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa 
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2. SOLOS 

2.1 Metodologia 

Na situação de referência descreveram-se os solos presentes na área afectada pelo 
projecto e sua envolvente, tendo-se elaborado a respectiva cartografia. 

 
Verificou-se a relativa diversidade dos solos, representados basicamente pelas unidades 
de Aluviossolos Modernos (Al), Litossolos de Climas de Regime Xérico, de Xistos ou 
Grauvaques (Ex), Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de Textura Mediana 
(Sb), Solos Argiluviados, Pouco Insaturados, Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos, de 
Materiais Não Calcários, Normais, de Arenitos Arcósicos ou Arcoses (Srt), Solos Litólicos 
Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de Materiais Arenáceos Pouco Consolidados 
ou de Arenitos Grosseiros (Vt),as quais, formando por vezes associações entre si, tais 
como Sb + Al e Vt + Srt. 
 
A cartografia foi integrada no Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitindo fazer a 
análise dos impactes gerados pelo empreendimento em estudo. 
 
Para a avaliação de impactes foram assim utilizados métodos quantitativos para analisar 
os solos perdidos na área a inundar pela albufeira em estudo. Para além disso foram 
ainda avaliados os solos afectados pelas instalações de apoio à construção, permitindo 
avaliar também, de forma quantificada, os principais impactes desta fase. 
 
Seguidamente, numa primeira parte são desenvolvidas as avaliações para as fases de 
construção e de enchimento e de exploração do empreendimento em estudo, fazendo-se 
por último uma síntese global dos impactes identificados e respectiva classificação. 
 
 
 
 
2.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

Na fase de construção, os impactes sobre os solos decorrem basicamente da sua 
afectação directa pela implantação de infra-estruturas e pelas acções necessárias à 
construção que se sintetizam em: 
 

- Destruição do coberto vegetal; 

- Movimentação de terras; 

- Movimentos de máquinas e beneficiação de caminhos rurais de acesso 
ocasionando compactação e destruição dos solos; 

- Implantação de estruturas provisórias de apoio à obra; 

- Explorações de inertes (manchas de empréstimos); 

- Depósitos de materiais; 

- Alterações morfológicas e da rede e padrão de drenagem; 
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- Emissões de partículas e de outros poluentes; 

- Intensificação de erosão nas áreas decapadas de vegetação; 

- Construção, operação e desactivação do estaleiro e parques de máquinas e 
materiais. 

 
 
As acções sobre os solos são assim o resultado das intervenções necessárias à obra. 
Simultaneamente existe uma série de factores que ocorrem em consequência da 
presença das equipas de trabalhadores, da movimentação de máquinas e da existência 
do estaleiro que contribuem igualmente para uma perda absoluta de solos, uma 
diminuição da qualidade dos solos compactados, contaminados ou afectados pela 
alteração hídrica e um aumento da erosão. 
 
São ainda factores a considerar a extracção de inertes (manchas de empréstimo 
previstas no projecto da Barragem do Couto da Piçarra elaborado em fase de Projecto de 
Execução) para além dos processos de desmatação da área a inundar. 
 
No caso específico de uma obra hidráulica assume importância, a relação entre os solos 
e o curso de água pelos impactes gerados pelos fenómenos erosivos que podem ocorrer 
nas zonas de intervenção. 
 
Na avaliação da fase de construção, e do ponto de vista dos solos, interessa assim 
analisar em primeiro lugar, as áreas ocupadas pelas instalações de apoio à obra, 
depósitos e obras que correspondem aos principais impactes e depois os impactes 
gerados por outras acções ou induzidos. 
 
No caso concreto do empreendimento em estudo está prevista uma área fundamental de 
construção correspondente à barragem. 
 
A implantação da barragem não é relevante do ponto de vista de afectação dos solos 
dada a reduzida área de afectação, sendo apenas relevante a afectação das áreas que 
serão utilizadas para a obtenção dos materiais para a sua construção, nomeadamente 
manchas de empréstimo. 
 
Na localização definida no projecto para as manchas de empréstimo foi preocupação 
utilizar ao máximo áreas que viessem a ser posteriormente inundadas.  
 
De referir que os materiais para construção da barragem provirão de local interno (duas 
manchas de empréstimo localizadas, nos terrenos da margem direita e outra nos terrenos 
da margem esquerda da ribeira dos Lentiscais, os quais serão inundados pela respectiva 
albufeira), sendo portanto um impacte directo associado. 
 
Deste modo, a perda de solos será significativamente minimizada, pois previsivelmente 
apenas o estaleiro não se encontrará em área a inundar.  
 
A área a afectar por essas instalações de apoio à obra, fora da área a inundar, dever-se-
á localizar em solos com baixa aptidão agrícola por forma a minimizar os impactes. A 
área a ocupar não deverá integrar solos classificados como RAN e deverá ocupar a 
menor área possível. 
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Relativamente ao local proposto para a barragem, onde não se procederá ao desvio 
temporário do leito da ribeira associado, dada a inexistência de caudal permanente, 
verifica-se que se executa sobre zona onde dominam os coluviossolos, cobertos por 
áreas agrícolas em pousio e vegetação ripícola. Tratam-se de situações onde a aptidão 
agrícola é fraca a moderada.  
 
Como já referido, nesta fase, assumem ainda importância os impactes gerados por outras 
acções e condições específicas das áreas de intervenção. Estão neste âmbito: 
 

- Os acessos necessários para a execução da obra e ao coroamento da 
barragem, estando este impacte desde logo minimizado dado que serão 
utilizados os caminho já existentes na propriedade; 

- As características dos solos e os riscos de erosão associados. 
 
 
Em relação ao primeiro aspecto, verifica-se que não será necessária a construção de um 
novo acesso que fará a ligação ao estaleiro e à zona da barragem. Este acesso, terá a 
sua origem num caminho já existente que poderá eventualmente ter de vir a ser 
melhorado em largura e piso, implicando acções de terraplanagem e decapagem dos 
solos, mas numa extensão lateral muito reduzida. A escolha do local do estaleiro estará 
pois condicionada pela proximidade de estradas /caminhos existentes devendo-se optar 
por uma localização que permita a utilização das infra-estruturas já existentes na 
propriedade. 
 
Importa referir os impactes potenciais gerados pelos fenómenos erosivos na zona de 
intervenção, decorrentes no essencial do processo de desmatação a efectuar, em 
particular no que diz respeito às áreas a inundar futuramente pela albufeira. 
 
Estima-se que sejam impactes locais, reduzidos no ponto de vista global e que não 
alteram as conclusões relativas à fase de construção da barragem, devido ao seu 
carácter potencial e à tipologia dominante de aptidão do solo presente. 
 
Em termos conclusivos, verifica-se que os impactes da construção da Barragem do Couto 
da Piçarra correspondem assim à perda de solos cuja capacidade de uso não é 
considerada elevada, em que a magnitude máxima de impacte corresponde a um valor 
reduzido. 
 
Essa magnitude corresponde à afectação de solos pelas acções de construção, em 
particular na área ocupada pelo estaleiro e movimentações de terras mais importantes 
(fundações e aterros). Nestas zonas, as acções de desmatação e as movimentações de 
terras originarão uma perda de solos, a sua erosão e compactação. O baixo valor relativo 
dos solos nos locais referidos torna, a magnitude de afectação moderada, sendo por isso 
globalmente pouco significativo o impacte.  
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2.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Os solos serão particularmente afectados na fase de enchimento da albufeira, devido à 
necessidade de ser feita a remoção do coberto vegetal na área a inundar, com o 
objectivo de minimizar os impactes na qualidade da água e evitarem-se situações de 
risco no futuro plano de água. Esta acção será, no entanto, apenas temporária não tendo 
continuidade depois da área estar inundada. 

 
O período de enchimento poderá acentuar os fenómenos erosivos, com potencial 
arrastamento de solos para o fundo da albufeira. Esta situação constitui um impacte 
irreversível. 
 
A classificação do impacte terá assim em consideração não só o valor global da 
afectação associada como a tipologia de solos afectados com especial importância para 
os de maior aptidão agrícola. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a área de solos a inundar pela futura albufeira da 
Barragem do Couto da Piçarra. 
 

Quadro V. 5 – Fases de Enchimento e Exploração – Áreas de Solos Inundadas 

Solos  
Albufeira 

ha % 

Solos Incipientes- Litossolos 0,2 1,09 

Solos Incipientes – Solos de 
Baixa (Coluviossolos) 

5,2 41,53 

Litólicos, Não Húmicos, 
Pouco Insaturados 

3,7 29,78 

Solos Argiluviados Pouco 
Insaturados – solos 

Mediterrâneos  

3,6 27,60 

Total 12,6 1’00% 

 
 
O projecto da Barragem do Couto da Piçarra corresponde assim a uma área de afectação 
total de 12,6 ha a um NPA à cota 255,5 m. 
 
Tratam-se de solos com aptidão agrícola fraca a moderada, pelo que os impactes são de 
magnitude reduzida, mas globalmente pouco significativos face a serem na sua totalidade 
solos pobres.  
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Deste modo e em termos conclusivos, no enchimento e exploração, o principal impacte 
corresponde à inundação dos solos na área da futura albufeira. 
 
Verifica-se assim que existe um impacte negativo, de magnitude reduzida, mas pouco 
significativo correspondente à inundação do terreno pela albufeira. O baixo valor do 
terreno inundado é a principal razão desta valoração. Para além disso, verifica-se que a 
área afectada pela albufeira no caso do projecto da Barragem do Couto da Piçarra 
elaborado em Fase de Projecto de Execução. A inundação do terreno é ainda 
considerada certa, permanente e irreversível, pois durante o tempo de vida do 
empreendimento a situação não será alterada. 
 
 
 
 
2.4 Síntese de Impactes 

Conclui-se assim que com a concretização do empreendimento serão afectados solos na 
generalidade pobres sem elevada aptidão agrícola. 

 
Os impactes podem assim avaliar-se como negativos, de magnitude moderada pelas 
áreas envolvidas, correspondendo a um acontecimento certo em toda a área inundada, 
permanente e irreversível, sendo contudo o impacte considerado pouco significativo, 
pelo baixo valor dos solos presentes. 
 
O projecto da Barragem do Couto da Piçarra elaborado em Fase de Projecto de 
Execução reflecte uma afectação de 12,6 ha a um NPA à cota 255,5 m.  
 
Nas zonas afectadas para apoio à construção haverá destruição de solos sendo esse 
impacte permanente e irreversível (no caso das instalações localizadas em área 
inundável), temporário e reversível nas restantes localizações. A sua magnitude é 
moderada e o impacte pouco significativo, pelas áreas envolvidas e localização 
definida, em parte significativa na área inundável. 
 
No Quadro V. 6 e Quadro V. 7 apresenta-se a classificação dos impactes identificados 
para a fase de construção e para as fases de enchimento e de exploração, 
respectivamente. 
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Quadro V. 6 - Classificação de Impactes na Fase de Construção 

Impacte Instalações de Áreas de Apoio à 
Construção Desmatação / Erosão dos Solos 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa / Indirecto 

Grau de Certeza Certo Certo / Provável 

Duração Permanente / Temporário Temporário 

Ocorrência Imediata Imediata / Curto Prazo 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Irreversível / Reversível Reversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável Minimizável 

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 

 
 
 

Quadro V. 7 - Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Solos 

Impacte Presença da Albufeira Variações de Nível da 
Albufeira. Erosão 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa / Indirecta 

Grau de Certeza Certo Provável  

Duração Permanente Temporária 

Ocorrência Curto Prazo Médio / Longo Prazo 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Irreversível Reversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação 

Não Minimizável ou 
Compensável 

Não Minimizável ou 
Compensável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa 

 
 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

V - 19

 
 
3. CLIMATOLOGIA 

3.1 Metodologia 

Do ponto de vista do clima, a análise dos impactes terá essencialmente em conta a 
implementação da barragem. 
 
O clima regional não será afectado pela barragem e respectiva albufeira. No entanto, a 
nível local, o enchimento da albufeira, terá como consequência uma alteração da 
topografia do terreno neste local, elevando o fundo até à cota do NPA e criando um plano 
de água. 
 
As características do terreno aplanado, dão origem a um plano de água que na sua maior 
largura atinge os 4 m com um Nível de Pleno Armazenamento de 255,50. No contexto 
das características da zona é de prever que a sua influência será muito local, numa 
envolvente próxima. 
 
Deste modo a avaliação de impactes far-se-á essencialmente para a climatologia local, 
utilizando naturalmente os dados regionais de interesse, nas fases de construção e 
exploração do projecto. Refira-se que para a análise do presente descritor, a fase de 
construção é considerada pouco relevante. 
 
 
 
 
3.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

Na fase de construção, em que não existem alterações no plano de água, os impactes 
potenciais referem-se ao processo de desmatação e remoção do coberto vegetal, que 
poderão alterar os padrões de circulação do ar, pela sua acção protectora. 
 
Durante a construção da barragem, esta acção apenas ocorrerá na zona a ocupar pelo 
estaleiro e pela própria construção da barragem. As áreas afectadas serão limitadas, 
localizadas em zonas isoladas e altas, não se prevendo assim qualquer alteração local 
com significado. Deve no entanto realçar-se que a maior parte da área de intervenção 
trata-se de áreas de pastagem o que por si só reduz a significância do impacte. 
 
Em geral, o impacte da fase de construção sobre o clima será assim negativo, indirecto, 
de magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível, minimizável e pouco 
significativo. 
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3.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Em virtude destas alterações são previsíveis modificações nas características micro 
climáticas do vale causadas, quer pela modificação do padrão topográfico com influência 
sobre a circulação do ar junto ao solo, quer pela acção física da massa de água, que 
passará a ocupar a zona mais baixa. 
 
A avaliação quantitativa destes eventuais impactes é complexa, dada a quase total 
inexistência de estudos detalhados de situações semelhantes, pelo que o estudo a 
realizar se debruçará essencialmente sobre os fenómenos qualitativamente descritos. 
 
Bader J. (1978) numa análise das referências bibliográficas então existentes, refere 
apenas a ocorrência muito limitada espacialmente, de um efeito de arrefecimento do ar 
(observado em albufeiras espanholas).  
 
Com base na informação experimental existente podem sistematizar-se os impactes 
sobre a microclimatologia susceptíveis de poderem resultar da formação de um nova 
plano de água da seguinte forma: 
 

• Acção de aquecimento local no inverno, devido às características térmicas da 
massa de água, aumento da humidade atmosférica e um fenómeno inverso nos 
meses de verão pelo mesmo motivo. 

• Aumento dos valores da humidade atmosférica pela presença do corpo de água 
(Mac Hattie L.B. et al., 1975 referem, no entanto, que este aumento é 
relativamente pouco significativo). 

• Aumento da frequência de neblinas devido a maior humidade relativa e às 
diferenças térmicas entre a superfície da massa de água e os terrenos 
envolventes. 

 
 
Assim, relativamente aos principais meteoros podem-se estimar as seguintes grandes 
variações: 
 
 
a)  Precipitação 
 
Tendo em conta a dimensão e características morfológicas da zona não se prevê 
qualquer alteração. 
 
 
b)  Temperatura 
 
A acção do enchimento da albufeira sobre a temperatura local limitar-se-á às zonas na 
vizinhança imediata da massa de água onde se poderá verificar uma ligeira alteração de 
valores extremos da temperatura, que serão ainda acentuadas pela menor probabilidade 
de ocorrência de fenómenos de estagnação de ar frio devido ao alargamento do vale 
gerado pela presença da massa de água e a referida elevação do fundo virtual do 
terreno. 
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Por esse motivo, não sendo previsíveis alterações significativas nos valores da 
temperatura das zonas vizinhas da albufeira devido à sua dimensão e características 
gerais da zona, esses impactes serão positivas e de magnitude reduzida. 
 
 
c)  Humidade do Ar 
 
O aumento da humidade atmosférica na sequência da construção de barragens tem sido 
um dos impactes mais referidos quando se analisam este tipo de obras. 
 
Contudo, não está comprovado por estudos detalhados, a ocorrência deste aumento, de 
forma significativa. 
 
Alguns dados disponíveis parecem confirmar a existência da possibilidade de uma 
variação ligeira dos valores da humidade atmosférica, na sequência da construção de 
barragens. 
 
No caso presente essa variação será certamente insignificante. 
 
 
d)  Outros Meteoros 
 
A construção da barragem pode, previsivelmente, implicar um aumento localizado 
(limitado às cotas mais próximas do plano de água, até 5 a 10 metros acima deste) da 
frequência de neblinas, devido à presença da massa de água e ao diferencial térmico e 
de humidade ocorrente entre a superfície desta e os terrenos envolventes. 
 
 
Deste modo, e nas fases de enchimento e exploração, não se verificará, quaisquer 
alterações significativas para o clima regional, podendo inclusivé ocorrer uma 
amenização das condições climáticas locais. 
 
 
 
 
3.4 Síntese de Impactes 

Em face das avaliações anteriores, no Quadro V. 8 apresenta-se em síntese a 
classificação dos principais impactes previstos em termos climáticos, para a área de 
avaliação consideradas pertinentes: que se reporta às fases de enchimento e de 
exploração. A fase de construção não justifica qualquer avaliação. 
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Quadro V. 8 – Classificação de Impactes – Clima 

Impacte Conforto Humano 

Qualificação Positivo 

Magnitude Reduzida 

Incidência Indirecta 

Grau de Certeza Provável a incerto 

Duração Permanente  

Ocorrência Médio / Longo Prazo 

Dimensão Espacial Local 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação 

Não Minimizável ou 
Compensável 

Significância Pouco significativo 
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4. HIDROLOGIA  

4.1 Metodologia 

Neste ponto será feita a avaliação de impactes do empreendimento na hidrologia, assim 
com as alterações que serão introduzidas na disponibilidade da água. A avaliação será 
feita para as fases de construção e exploração. 

Na fase de construção as principais acções que serão avaliadas são: 
 

• a construção da barragem;  

• o estaleiro; 

• os acessos; 
 
 
Nas fases de exploração serão avaliados: 
 

• a disponibilidade hídrica, 

• a alteração à hidráulica de escoamentos devido à existência e exploração da 
barragem; 

• a variação de níveis e regime de caudais; 

• a retenção de sedimentos. 
 
 
 
 
4.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção  

Na fase de construção as acções principais geradoras de impactes correspondem à 
desmatação das áreas para instalações provisórias e posteriormente à desmatação do 
conjunto da área da albufeira, às acções de construção da barragem, à abertura de 
acessos e movimento de terras. 
 
 
 
4.2.1 Acções Temporárias nas Áreas de Estaleiro e Acessos 

Em geral, estas acções, em particular as que dão origem a áreas impermeabilizadas ou 
desmatadas, serão responsáveis pelo aumento correspondente de águas de escorrência 
pois os processos de infiltração serão atenuados nestas áreas. 
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Em situações de pluviosidade elevada, estas áreas desmatadas poderão dar origem ao 
aumento de afluências na linha de água. No entanto, as áreas a afectar a esta actividade 
são pouco significativas e tendo em conta os caudais da ribeira dos Lentiscais nesses 
períodos, não se prevê que ocorra qualquer alteração que constitua um impacte 
significativo. 
 
Deste modo, os impactes destas acções terão, em geral, uma natureza negativa, 
indirecta, de magnitude reduzida e serão temporários, prováveis, locais e reversíveis. 
Mesmo reduzidos, estes impactes serão minimizáveis com acções de gestão adequada e 
sistemas de drenagem dimensionados de forma adequada. Em geral, a sua significância 
será assim pouco significativa. 
 
 
 
 
4.2.2 Construção da Barragem  

Na construção da barragem serão feitas intervenções no leito do rio, no local da 
construção, mas sem necessidade de qualquer desvio das afluências, uma vez que se 
prevê que a obra se efectue em período seco, quando o caudal é muito reduzido ou nulo. 
Essas acções não terão, assim, impactes significativos na hidráulica de escoamentos a 
jusante ou montante da ribeira dos Lentiscais. 
 
O principal impacte poderá ocorrer apenas no arrastamento de sedimentos, derivados 
das acções de movimentações de terras e construção que podem alterar pontualmente a 
qualidade da água e eventualmente dando origem a deposições de sólidos a jusante. 
 
Os caudais e as dimensões do leito da ribeira não fazem prever que essas eventuais 
deposições tenham qualquer impacte negativo na hidráulica de escoamentos devido a 
obstruções ou criação de situações de estrangulamentos. 
 
Deste modo, os impactes da construção da barragem terão em geral uma natureza 
negativa, directa, de magnitude reduzida e serão temporários, prováveis, locais e 
reversíveis. Sendo reduzidos, estes impactes são minimizáveis, sendo a sua significância 
pouco significativa ou nula. 
 
 
 
 
4.2.3 Desmatação da Albufeira 

A acção de desmatação das áreas a inundar pela albufeira dará origem à exposição dos 
solos, com o provável impacte de aumento nas escorrências, redução das infiltrações e a 
um arrastamento de solos por erosão hídrica. 
 
Essa desmatação é, no entanto, muito reduzida pois grande parte da área é constituída 
por matas e herbáceas baixas e pouco densas. Esta acção apenas será executada 
quando a barragem estiver concluída e no período imediatamente anterior ao processo 
de enchimento da albufeira, pelo que o seu impacte será temporário. 
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As medidas de minimização que serão asseguradas para esta acção prevêem que o 
processo de desmatação seja feito de forma progressiva das cotas mais baixas para as 
mais altas, acompanhando o período previsível de enchimento e assim reduzindo ao 
máximo o período de exposição dos solos. Prevê-se ainda que a desmatação se faça 
apenas até uma cota inferior a 3 m do NPA, deixando o máximo de coberto na zona de 
maior variação e assim mantendo a protecção dos solos no máximo tempo possível. 
 
Por outro lado, será aproveitado o período seco para fazer a desmatação e assim 
aproveitar ao máximo o período das chuvas seguinte. 
 
Deste modo, a desmatação da albufeira será um impacte negativo, directo, certo, 
permanente e irreversível mas a sua magnitude será moderada pelo carácter local. 
 
 
 
 
4.3  Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Na fase de exploração, o principal impacte resultante da existência da Barragem do 
Couto da Piçarra deriva da maior disponibilidade hídrica que este aproveitamento irá 
proporcionar, com a constituição de uma Reserva de Água estável que permitirá garantir 
o regadio da cultura de olival (242 hectares) que se localizará na propriedade onde se 
localiza a barragem, objectivo principal deste projecto.  
 
Essa disponibilidade hídrica terá, no entanto, também um importante papel ambiental e 
ecológico já que as carências normalmente existentes no período seco, serão reforçadas 
com maiores disponibilidades para a fauna e para a sustentabilidade geral do 
ecossistema.  
 
Assume igualmente importância a possibilidade do uso para situações de emergência 
como fogos na propriedade em causa, bem como na sua imediata envolvente, em que a 
Reserva de Água pode ser utilizada, tanto mais que as condições de envolvente 
permitem boas condições de acesso aéreo. 
 
É um impacte claramente positivo, elevado, directo e indirecto, certo, regional, 
permanente, irreversível, potenciável e muito significativo. 
 
A simulação dos regimes de exploração mostra igualmente que não ocorrem diferenças 
significativas entre o regime hidrológico natural e actualmente existente (de 
características sazonais), com o novo regime em função da presença física da barragem 
dado que existirá um descarregador de cheias a jusante que  irá permitir que o curso de 
água intervencionado continue a desenvolver-se com o escoamento como anteriormente, 
ou seja, continuará a manter-se a torrencialidade do mesmo. 
 
O controlo de cheias encontra-se igualmente salvaguardado com um descarregador 
dimensionado para cheias com 1000 anos de período de retorno.  
 
Em síntese, os impactes na hidrologia na fase de exploração são positivos, elevados, 
directos e indirectos, certos, locais a regionais, permanentes, irreversíveis, potenciáveis e 
significativos. 
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4.4 Síntese de Impactes 

Globalmente, para a fase de construção, os impactes na hidrologia serão negativos, 
directos e indirectos, de magnitude reduzida, com uma probabilidade de ocorrência 
de provável a certa, local e reversível. 
 
Na generalidade as medidas de minimização e gestão têm uma importância significativa 
na redução dos impactes, que assim serão reduzidos e pouco significativos. 
 
Na fase de exploração, os regimes de exploração que permitirão a manutenção dos 
regimes actuais constituem aspectos que contribuem positivamente para a regularização 
da ribeira dos Lentiscais e para o papel da barragem do Couto da Piçarra que permitirá a 
disponibilização da dotação de rega média necessária para garantir o desenvolvimento 
de um olival intensivo.. 
 
Os impactes são assim positivos, elevados, directos e indirectos, certos, locais a 
regionais, permanentes, irreversíveis, potenciáveis e significativos. 
 
No Quadro V. 9, apresenta-se a classificação dos impactes na Hidrologia para as 
diferentes fases. 
 
 

Quadro V. 9 – Classificação de Impactes nas Fases de Construção, de Enchimento e 
Exploração – Hidrologia 

Impacte Fase de Construção Fase de Enchimento e 
Exploração 

Qualificação Negativo Positivo 

Magnitude Reduzido Elevado 

Incidência Indirecto / Directo Directo / Indirecto 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporário Permanente 

Ocorrência Imediata Imediato 

Dimensão Espacial Local Local / Regional 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Minimizável Potenciável 

Significância Pouco significativo Significativo 
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5. QUALIDADE DA ÁGUA 

5.1 Metodologia 

Neste ponto será efectuada a avaliação de impactes da barragem do Couto da Piçarra na 
Qualidade da Água no troço da ribeira dos Lentiscais, influenciado e alterado pela 
barragem e órgãos hidráulicos e pela sua albufeira. 
 
A avaliação será feita para as fases de construção e exploração. 
 
Na fase de construção as principais acções que serão avaliadas serão: 
 

• a construção da barragem e infraestruturas acessórias; 

• os acessos e o estaleiro; 

• o processo de desmatação e desarborização da área a inundar pela albufeira; 

• a extracção de matérias de empréstimo para a construção da barragem. 

 
 
Na fase de exploração e manutenção serão avaliadas: 
 

• as alterações introduzidas pela transformação do troço da ribeira dos Lentiscais 
numa albufeira; 

• as alterações do regime de afluências e da qualidade da água do rio para jusante. 

 
 
 
 
5.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

Na fase de construção as acções principais correspondem às acções de construção da 
própria barragem, e de todas as instalações temporárias que são necessárias para o 
apoio à construção. 
 
Tem ainda origem nas necessárias movimentações de terras e materiais, numa primeira 
fase para a própria construção da barragem e dos órgãos hidráulicos associados. 
 
A construção do acesso ao estaleiro e posteriormente ao coroamento será pouco 
significativa dado que serão utilizados os caminhos existentes na propriedade sendo 
eventualmente necessário proceder à recuperação de algum deles. Não é expectável a 
necessidade de criação de novos acessos. 
 
Nas áreas limítrofes às barragens e de uma forma muito localizada estruturam-se assim 
as principais acções de construção, constituída pelo estaleiro, já que as manchas de 
empréstimo se localizarão em área a inundar. 
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Fora desta área bem definida e concentrada, as acções de construção são muito 
limitadas podendo-se afirmar-se que durante todo o período de construção da barragem 
não haverá qualquer perturbação ou alteração que possa originar qualquer impacte 
negativo. 
 
Por fim, constitui uma acção importante o processo de desmatação da área inundável, 
não só pelo impacte directo que poderá originar durante a sua execução e no processo 
de enchimento da albufeira, como as implicações que a sua boa execução poderá ter na 
qualidade da água da albufeira, pelo menos durante os primeiros períodos de exploração. 
 
 
 
 
5.2.1 Construção da Barragem 

As actividades de construção corresponderão aquelas que tipicamente são executadas 
neste tipo de intervenções.  
 
Todas estas acções darão origem a movimentação de solos e materiais e as acções de 
decapagem de solos com potencial arrastamento de sólidos em suspensão nas águas 
pluviais. 
 
Naturalmente as actividades de construção darão também origem ao manuseamento de 
combustíveis e óleos e materiais de construção, para além da própria presença dos 
trabalhadores e da movimentação de máquinas e veículos. 
 
É assim possível que, para jusante e durante estes períodos, possa haver algumas 
alterações da qualidade da água da ribeira dos Lentiscais devido ao arrastamento das 
águas de escorrência das zonas de obra de sedimentos e solos que turvarão a água e 
poderão dar origem a depósitos em fundões ou áreas marginais da ribeira, em particular 
nos troços mais próximos. Esta situação será particularmente sensível nas situações de 
regimes torrenciais com arrastamentos mais intensos mas também mais diluídos, 
enquanto nos períodos de seca com caudais muito reduzidos assumirão maior 
importância eventuais derrames ou situações pontuais por insuficiente aplicação de boas 
práticas. 
 
Em geral, todas estas acções são controláveis com acções preventivas e de boa gestão 
ambiental que estão estruturadas e devidamente tratadas nos sistemas de gestão de 
obra e nas obrigações dos empreiteiros a operadores com resultados muito positivos. 
 
O controle das afluências de escorrências das áreas de obra com a utilização de 
decantadores e estruturas de contenção e filtragem poderão ser elementos importantes, 
sendo particularmente importantes em situações mais sensíveis estabelecer condições 
suplementares de controle que evitem situações pontuais de impacte mais para jusante, 
em particular nos períodos secos. 
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O estaleiro, que constituirá a estrutura de apoio principal, deverá ser localizado numa 
zona alta e relativamente plana, permitindo um controle adequado de todas as acções aí 
desenvolvidas. A sua delimitação clara permitirá que todas as acções sejam 
concretizadas no seu interior, adoptando as medidas definidas no EIA que integra as 
boas práticas já definidas de termos gerais pelas autoridades (Agência Portuguesa do 
Ambiente). 
 
Os impactes típicos deste tipo de instalação, com produção de águas residuais e 
resíduos e eventuais escorrências poluídas devido à movimentação de veículos ou 
máquinas serão controladas, recolhidas e tratadas não tendo qualquer incidência na 
qualidade das águas da ribeira dos Lentiscais. 
 
Deste modo, os impactes destas acções serão negativos, directos, de magnitude 
moderada a reduzida e serão temporários, prováveis, locais e reversíveis. Os impactes 
serão, no entanto, minimizáveis com acções de gestão adequada e sistemas de controle 
adequados, sendo assim a sua significância reduzida. 
 
 
 
 
5.2.2 Desmatação e Desarborização da Área Inundada 

A desmatação e desarborização prévias ao processo de enchimento de albufeira são 
acções de importância para a qualidade futura da água com implicações também directas 
noutras áreas temáticas, nomeadamente na socioeconomia. 
 
De facto, se estas acções não forem realizadas, a massa vegetal que ficará submersa 
constituirá um elemento de degradação muito rápido da qualidade da água pois os 
processos de decomposição darão origem a um elevado consumo de oxigénio, 
favorecendo ciclos de consumo devido a acumulação de nutrientes nos sedimentos que 
terão um longo período até restabelecerem os equilíbrios. 
 
Acresce a esta situação que os materiais arbóreos são de difícil decomposição, dando 
origem a situações de risco e degradação ambiental do plano de água que será muito 
negativo não eliminar. As espécies arbóreas são, no entanto, muito poucas no local. 
 
Deste modo, o impacte negativo originado por manter o coberto vegetal na área inundada 
será elevado, sendo uma medida indispensável o seu corte e remoção com todos os 
cuidados, evitando deixar resíduos no solo. O processo de corte, remoção, transporte e 
armazenagem assumirá importância na eficácia de medida que será indispensável e 
muito positiva para o rápido estabelecimento do equilíbrio do futuro sistema lagunar. 
 
Esta é uma medida que se relaciona essencialmente com a fase de exploração, mas que 
tem uma importância elevada na fase de construção, antes do enchimento da albufeira. 
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De facto, se o processo de desmatação é fundamental, a sua execução extemporânea 
pode dar origem a impactes negativos significativos, pois ao expor o solo desprotegido, 
em zona caracterizada por declives acentuados poderá dar origem, com as primeiras 
chuvas, a fenómenos de erosão com arrastamento de solos para a ribeira e desta para 
jusante, podendo criar situações negativas. 
 
Neste caso, os impactes seriam elevados e significativos, não só na fase de construção 
mas também para a fase de exploração, pois a acumulação de sedimentos nas zonas 
mais profundas dariam também um contributo negativo para retardar o estabelecimento 
do equilíbrio ecológico da massa de água. No caso em estudo constata-se na área de 
intervenção a ausência de vegetação arbórea dado que dominam as espécie associadas 
ao pastoreio e pequenos arbustos o que implica que este impacte esteja desde logo 
minimizado.  
 
É necessário que a desmatação seja feita no mais curto período possível e 
imediatamente antes do enchimento, não deixando que o terreno decapado, seja mantido 
exposto às chuvas por períodos longos. 
 
Para além disso, o corte deverá ser feito de modo a não proceder ao arranque das raízes 
da vegetação arbustiva, de modo a esta ainda manter, durante um período significativo, o 
seu efeito estabilizador das encostas e solos. 
 
Deverá ser feito de jusante para montante (por razões também ecológicas) e por faixas 
de cotas, começando pelas mais baixas para as mais altas, de modo a acompanhar o 
mais possível o processo de enchimento de barragem. 
 
Deverá ainda ser evitado o corte de vegetação arbustiva nos 3 metros abaixo do NPA, de 
modo a manter pelo período o mais longo possível a protecção dos solos na zona de 
variação de níveis.  
 
Posteriormente ao enchimento, as velocidades de circulação da água será baixa 
permitindo a estabilização dos solos, que em zonas pouco profundas poderão assegurar 
o suporte necessário às espécies de zonas húmidas, melhorando o ecossistema e a 
recuperação paisagística das zonas com estas condições. 
 
Os impactes serão negativos, de magnitude moderada, indirectos e serão temporários, 
certos e reversíveis. Adoptando as medidas e planeamento adequados no projecto serão 
fortemente minimizáveis, sendo a sua significância pouco significativa. 
 
 
 
 
5.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

O principal impacte na qualidade das águas poderá resultar da constituição de uma lagoa 
com características de meio lêntico ou com características específicas de albufeira. 
 
O facto da albufeira a constituir manter o contínuo entre as linhas de água a montante e 
as linhas de água a jusante, sem interrupção, tornam o sistema lagunar num ecossistema 
natural em que as características do sistema lêntico se atenuam. 
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As condições específicas da barragem tornam importante não só a avaliação da 
perspectiva da evolução da qualidade da água na futura albufeira, mas também as 
alterações potenciais e os impactes directos e indirectos que poderão induzir para 
jusante. 
 
O principal impacte geral que resulta de construção da barragem do Couto da Piçarra 
corresponde à alteração introduzida com a constituição da albufeira, dando origem a uma 
massa de água, caracterizado pela presença de uma massa de água com profundidade 
mais elevada e velocidade de circulação mais lenta onde se acumulam elementos que 
poderão dar origem a potenciais fenómenos de degradação das águas. 
 
Essas alterações dependem das afluências externas, das características climatológicas, 
geomorfológicas e da geologia da zona assim como do uso do solo da envolvente e do 
próprio tipo de exploração da Reserva de água. 
 
As suas características não são também homogéneas durante todo o período anual, 
sendo claramente influenciadas pelas alterações sazonais principalmente relacionadas 
com os factores de clima e precipitações e a fenómenos pontuais como incêndios ou 
desmatações. 
 
Como factores intrínsecos às próprias albufeiras, em particular daquelas que são 
profundas e localizadas em zonas ou regiões onde existem situações de elevada 
amplitude térmica, geram-se fenómenos de estratificação térmica que podem gerar 
situações de inversão com um impacte rápido na alteração das águas mais superficiais 
com consequências negativas. Este não é o caso da barragem do Couto da Piçarra que 
devido à sua localização, onde não se verificam temperaturas elevadas, nem a 
profundidades suficientes para que estes fenómenos ocorram. 
 
O maior contributo para a degradação da qualidade da água de albufeiras é a 
acumulação de nutrientes (azoto e fósforo) que encontram um ambiente favorável a 
alimentar o crescimento de algas e plantas aquáticas que, por sua vez, consomem o 
oxigénio da água, reduzindo assim as suas condições de sustentabilidade ecológica.  
 
Os ciclos de vida destas espécies dão origem à acumulação de matéria orgânica nos 
fundos que, em ambiente anóxido, favorecem a produção de toxinas. Os ciclos 
sucessivos desta produção vão dando origem à degradação da qualidade geral da água, 
que se tornam mais turvas e com maiores concentrações de materiais em suspensão. 
 
Estes são, em geral, os fenómenos designados por eutrofização que, sendo inevitáveis 
podem ser controlados e minimizados, com acções específicas e cuja evolução é 
diferente em cada caso. 
 
Estes nutrientes têm origem em descargas pontuais de afluentes urbanos ou industriais 
existentes na envolvente ou a montante do empreendimento e na poluição difusa com 
origem nas zonas urbanas ou na agricultura. 
 
Estas fontes de nutrientes não existem na zona a montante, pelo que os contributos 
poderão ser apenas de origem natural ou eventualmente da presença de gado de 
transumância, que terá sempre um carácter pontual pouco significativo. 
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Do mesmo modo, a poluição de origem difusa não será certamente significativa, tendo 
em conta o uso do solo na envolvente e as características da sua relação com a futura 
albufeira. 
 
A inexistência de quaisquer aglomerados urbanos e/ou actividade agrícola na envolvente 
não prevê que possam ocorrer decréscimos significativos na qualidade da água da futura 
albufeira.  
 
Deste modo não se prevê uma alteração significativa do estado das águas de superfície 
com a constituição física da albufeira, e em termos de qualidade físico-química não 
sofrerá alterações significativas que levem ao incumprimento dos requisitos mínimos de 
qualidade para os respectivos usos. 
 
 
 
 
5.4 Síntese de Impactes 

Em síntese, a classificação de impactes descritos anteriormente para a fase de 
construção e para a fase de enchimento e exploração pode ver-se no quadro seguinte. 
 
Globalmente, para a fase de construção, os impactes na qualidade da água serão 
negativos, directos e indirectos, de magnitude moderada e reduzida, mas serão 
temporários. Terão uma dimensão espacial que poderá ir de local a uma área mais 
extensa, abrangendo toda a albufeira e eventualmente a zona de jusante da área de 
construção. Serão, no entanto, reversíveis e com elevada capacidade de minimização. A 
sua significância é assim reduzida. 
 
Na fase de exploração, em relação às alterações na qualidade da água introduzidas na 
ribeira dos Lentiscais pela albufeira, os impactes serão negativos, de magnitude 
reduzida, directos e serão permanentes, certos e irreversíveis. Serão no entanto 
minimizáveis com medidas de controlo das afluências da envolvente e de montante, 
sendo a sua significância pouco significativa. 
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Quadro V. 10 – Classificação de Impactes nas Fases de Construção, de Enchimento e 
Exploração – Qualidade da Água 

Impacte Fase de Construção Fase de Enchimento e 
Exploração 

Qualificação Negativo Negativo 

Magnitude Moderado / Reduzido Reduzido 

Incidência Indirecto / Directo Directo 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporário Permanente 

Ocorrência Imediata Imediato 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Minimizável Minimizável 

Significância Pouco significativo Pouco significativo 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia  

A avaliação de impactes neste descritor será desenvolvida segundo os seguintes 
aspectos: 
 
Fase de Construção 
 

• Identificados os factores de impacte sobre a qualidade do ar e as principais 
acções de construção responsáveis pela ocorrência desses factores, apreciando-
se a magnitude desses impactes  

• Avaliação dos impactes resultantes da actividade construtiva tendo em 
consideração os receptores sensíveis localizados na envolvente. 

 
 
Fase de Enchimento e Exploração 
 

• A fase de enchimento e de exploração não foram consideradas, uma vez que os 
impactes são considerados inexistentes. 

 
No final da avaliação dos impactes de cada uma das diferentes fases do projecto, 
apresenta-se uma síntese, onde se classificam os diferentes tipos de impacte ocorrentes 
utilizando os critérios definidos na metodologia geral de avaliação de impactes do 
presente Estudo.  
 
 
 
 
6.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

Na fase de construção, os impactes sobre a qualidade do ar serão resultantes das 
seguintes actividades: 
 

• Instalação e desactivação dos estaleiros; 

• Construção da barragem; 

• Construção das infra-estruturas acessórias e acessos; 

• Movimentação de veículos em vias não pavimentadas; 

• Actividades da desmatação;  

• Movimentação de terras (aterros e escavações); 

• Trabalhos de regularização do terreno. 

 
Estas acções de obra resultarão na emissão de poeiras e de gases como o monóxido de 
carbono como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto 
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. 
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No Quadro V. 11 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos em cada uma 
das acções previstas durante a fase de construção da Barragem do Couto da Piçarra, 
sendo a emissão de partículas em suspensão o impacte de maior relevância a 
considerar: 
 
 

Quadro V. 11 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs. Acção Típica 

Acções do Projecto Principais Poluentes 

Instalação/Desactivação Estaleiros Partículas em Suspensão 

Construção da Barragem Partículas em Suspensão 

Construção das Infraestruturas e Acesso Partículas em Suspensão 

Desmatação Partículas em Suspensão 

Movimentação de Terras Partículas em Suspensão 

Regularização do Terreno Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas em 
Terrenos Não Pavimentados 

Partículas em Suspensão, NOx, Hidrocarbonetos 
(HC), SO2 e compostos orgânicos voláteis (COV’s) 

Erosão Eólica Partículas em Suspensão 

 
 
Nos pontos seguintes, é apresentada uma avaliação dos impactes na qualidade do ar 
resultantes destes dois factores principais.  
 
 
 
 
6.2.1 Partículas em Suspensão 

a) Reemissão eólica de partículas 

As áreas envolventes à construção da Barragem do Couto da Piçarra poderão ser 
afectadas pelo aumento de partículas totais em suspensão (PTS) provocado pela erosão 
eólica derivada da remoção da cobertura vegetal e exposição de superfícies de solo, 
resultantes das acções de desmatação, decapagem do terreno e movimentações de 
terras. 
 
A ocorrência destes fenómenos depende das características do solo (granulometria, teor 
de humidade, exposição ao vento), das características erosivas do vento (velocidade, 
turbulência) e restringe-se aos períodos do ano em que ocorre uma menor pluviosidade e 
uma temperatura do ar mais elevada, em que, consequentemente, o solo se encontra 
mais seco e menos coeso. 
 
A reemissão de partículas provocadas pela acção do vento verifica-se, naturalmente, em 
períodos em que não ocorre precipitação, a temperatura do ar é elevada e não se 
observam situações de calmaria (vento inferior a 1 km/h). Estas condições podem ser 
observadas durante todo o ano, mas são mais frequentes durante o semestre seco, de 
Abril a Setembro. 
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b) Emissão de partículas pela movimentação de máquinas e veículos 
 
A emissão de PTS é provocada pela operação e circulação de veículos e máquinas nas 
áreas de construção e vias de acesso, principalmente nas vias não pavimentadas. 
 
O movimento dos rodados das máquinas e veículos nas vias não pavimentadas é o 
grande responsável pela emissão de partículas para a atmosfera na fase de construção. 
Quando o veículo se desloca em vias não pavimentadas a força que os rodados exercem 
sobre o pavimento causa a pulverização do material à superfície. As partículas reemitidas 
são as componentes mais finas do solo, sobretudo as partículas com diâmetro inferior a 
75 μm, correspondendo à fracção silto-argilosa. 
 
As emissões de circulação dependem também linearmente do volume de tráfego e da 
distância percorrida e estão directamente relacionados, também, com a velocidade de 
circulação do veículo e do número de eixos. 
 
As quantidades de PTS estão positivamente correlacionadas com a área mobilizada, 
fracção de partículas no solo com diâmetro inferior a 75 μm, valores de tráfego, 
velocidade de deslocação, peso e número de eixos e estão negativamente 
correlacionadas com a temperatura e humidade no solo. 
 
Segundo estudos realizados sobre fontes de emissões, as emissões de PTS de zonas 
em construção, são proporcionais à área mobilizada e podem atingir 2,69 ton/ha/mês, 
valor meramente indicativo, mas que permite aferir a ordem de grandeza das emissões 
de PTS envolvidas (USEPA, 1995). 
 
As partículas em suspensão no ar podem ser transportadas por dois tipos de fenómenos, 
os advectivos e os dispersivos. A distância e o local de deposição das PTS dependem do 
seu tamanho, densidade, velocidade de sedimentação, topografia e regime dos ventos. 
 
As partículas com diâmetro superior a 100 μm, com velocidades médias de vento de 
16 km/h, depositam-se a distâncias compreendidas entre os 6 e os 9 m. As partículas 
com um diâmetro entre 30 e 100 μm depositam-se a umas dezenas de metros, 
dependendo das condições atmosféricas. As partículas inferiores a 10 μm podem 
permanecer suspensas por fenómenos turbulentos da atmosfera e alcançar distâncias 
muito superiores. 
 
As consequências ambientais das partículas em suspensão variam com a sua dimensão. 
As partículas maiores causam inconvenientes pela deposição na vegetação, culturas 
agrícolas, construções e em bens, sendo os maiores impactes sobre as áreas de maior 
ocupação habitacional na envolvente dos locais de construção. 
 
Na zona de construção da barragem e respectivo estaleiro, bem como do futuro acesso 
ao coroamento, localizadas em áreas de sequeiro e sem qualquer receptor sensível, não 
é expectável a ocorrência de impactes resultantes das várias actividades (construção das 
infra-estruturas, movimentação de terras, desmatação, etc.) com significância relevante. 
Consideram-se assim os impactes reduzidos a nulos. 
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As actividades de desmatação ao longo do regolfo da albufeira poderão igualmente 
desencadear emissão de poeiras pela remoção do substrato vegetal e exposição dos 
solos. Não havendo receptores sensíveis, considera-se este impacte reduzido a nulo, 
directo, incerto, imediato, temporário, local, reversível, pouco significativo e com 
possibilidade de minimização. 
 
 
 
 
6.2.2 Emissão de Gases 

As emissões gasosas das máquinas e veículos envolvidos nas frentes de obra, acessos e 
estaleiros são semelhantes às do tráfego rodoviário pesado. O monóxido de carbono, os 
óxidos de azoto, os hidrocarbonetos e os fumos negros são os poluentes produzidos em 
maior quantidade. 
 
A caracterização das emissões resultantes dos veículos e máquinas equipadas com 
motores de combustão interna depende de diversos factores, nomeadamente, estado de 
conservação, características técnicas e rendimento das máquinas, para além da 
quantidade e regularidade do equipamento utilizado. É, por isso, muito difícil a 
quantificação das emissões totais destes poluentes. 
 
As máquinas móveis não rodoviárias abrangem, entre outros, aparelhos de perfuração 
industriais, compressores, equipamentos de construção incluindo carregadores de rodas, 
bulldozers, tractores de lagartas, carregadoras de lagartas, carregadores do tipo camião, 
escavadoras hidráulicas e equipamentos de manutenção de estradas, tais como 
motoniveladoras, cilindros. 
 
Recorrendo a projectos com valores de tráfego muito semelhantes não são de esperar 
concentrações de monóxido de carbono, hidrocarbonetos ou óxidos de azoto 
susceptíveis de alterar a qualidade do ar na área de influência do projecto, ainda que, 
pontualmente, possam ocorrer ligeiras alterações locais. 
 
Assim, considera-se que os impactes provocados pela circulação de máquinas e 
veículos, serão negativos, prováveis, imediatos, directos, localizados e de carácter 
temporário. Esses impactes são de magnitude reduzida e pouco significativos. 
 
 
 
 
6.3 Síntese de Impactes  

É na fase de construção que os impactes sobre a qualidade do ar são mais relevantes, 
devido sobretudo à emissão de poeiras e emissão de gases. 
 
Os impactes serão reduzidos, directos, incertos, temporários, imediatos, locais, 
reversíveis e significativos mas minimizáveis 
 
No Quadro seguinte apresenta-se a síntese de classificação de impactes para a fase de 
construção. 
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Quadro V. 12 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Qualidade do Ar 

Impacte 

Emissão de Partículas Emissão de Gases 

Acções de Construção Acções de 
Desmatação 

Acesso ao Local das 
Obras 

Qualificação Nula/Negativa Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Incerta Incerta Incerta 

Duração Temporária Temporária Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local Local 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável Minimizável 
Parcialmente 
Minimizável 

Significância Significativo Significativo Pouco Significativo 
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7. AMBIENTE SONORO 

7.1 Metodologia 

No presente ponto fez-se a avaliação das condições acústicas resultantes das 
actividades de construção e exploração da Barragem do Couto da Piçarra. 
 
A avaliação dos impactes foi realizada de modo qualitativo tendo em consideração as 
características de ocupação na envolvente próxima do projecto e os níveis sonoros 
típicos associados às actividades previstas. 
 
Dadas as características específicas de funcionamento de uma barragem e a distância 
dos receptores sensíveis mais próximos (N. Sra. da Graça a uma distância de 
aproximadamente 1,7 km, Monte do Arraial das Arieiras a uma distancia de 
aproximadamente 1,4 km e o Monte dos Lentiscais a uma distancia de aproximadamente 
2 km), na fase de exploração não é assim esperada a ocorrência de impactes no 
ambiente sonoro associados à presença da barragem e respectiva albufeira. 
 
 
 
 
7.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

A avaliação dos impactes da actividade construtiva teve em conta a identificação dos 
receptores sensíveis, assim como a caracterização das fontes de ruído, previsivelmente 
presentes na fase de construção, nomeadamente pelo uso de gruas rotativas, 
escavadoras hidráulicas, compressores, martelos demolidores, martelos perfuradores, 
explosivos, detonadores, para além de operações diversas em estaleiro e circulação de 
veículos pesados. 
 
De entre as actividades de obra que ocorrerão durante a fase de construção, a mais 
relevante corresponde à movimentação de terras, pois trata-se de uma operação que se 
prolonga por um período de tempo razoável ainda que se trate de uma acção muito 
localizada. 
 
De referir, no entanto, que as perturbações mais significativas serão pontuais e limitadas 
no tempo e no espaço de influência. 
 
No caso do presente projecto, os receptores com utilização sensível ao ruído mais 
próximo das áreas de construção estão localizados a uma distância aproximada de 1,4 
km, pelo que não são expectáveis a ocorrência de valores superiores a 40 dB(A). 
 
Em seguida apresentam-se os valores referentes aos níveis sonoros associados a 
movimentações de terras referidos à propagação em espaço livre (em linha de vista) 
(Noise Control on construction and Open Sites – BS 5228. Part 1: British Standard, 1984). 
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Os níveis sonoros LAeq produzidos pela movimentação de terras, situam-se entre: 
 

• 72 dB(A) e 75 dB(A) a cerca de 30 m de distância; 
 

• A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo de 62 a 65 
dB(A); 

 
• Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 200 m de distância das 

operações; 
 

• E a cerca de 1 000 metros de distância os níveis expectáveis não excederão os 
40 dB(A). 

 
 
Outro aspecto importante das actividades construtivas é a necessidade de proceder ao 
desmonte de rocha com recurso a explosivos. Todavia, poderá referir-se que a utilização 
de explosivos origina níveis instantâneos elevados de ruído e principalmente de 
vibrações, que se propagarão pelo solo, podendo originar impactes negativos sobre o 
bem-estar da população e ao nível das estruturas construídas no local. 
 
Estas acções deverão ser contudo desenvolvidas em intervalos espaçados, utilizando as 
melhores tecnologias disponíveis para minimizar os referidos impactes. Este ruído será 
esporádico e muito limitado no tempo, pelo que este tipo de impactes será temporário, 
não se prevendo afectações significativas, tanto mais que o local da barragem não 
regista ocupação na envolvente, como referido. 
 
Na fase de construção são também de considerar, para além dos níveis sonoros emitidos 
pela utilização de máquinas e equipamentos na execução de obras de construção civil 
(operações de transporte de terras, terraplenagens, demolição), o ruído proveniente da 
circulação de veículos. 
 
Em relação ao funcionamento das áreas de estaleiro, a tipologia das actividades 
previstas (armazenamento de materiais, serviços administrativos, etc.) não faz prever a 
ocorrência de impactes significativos associados. 
 
As operações referidas para a fase de construção serão de carácter temporário e 
deverão estar em conformidade com o Artigo 14º – Actividades Ruidosas Temporárias do 
Regulamento Geral do Ruído. 
 
Este artigo refere que é proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na 
proximidade de: 
 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 
20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares; 
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Constata-se que na área de implantação do projecto nenhuma destas situações ocorre 
na área do mesmo ou na sua proximidade. 
 
O exercício das actividades ruidosas a realizar após as 20:00 será sujeito a licença 
especial de ruído emitida pela Câmara Municipal de Idanha – a - Nova, que fixará as 
condições de exercício da actividade relativas aos aspectos referidos nos números 2, 3, 
4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 
 
 
 
 
7.3 Síntese de Impactes 

Face às operações previstas na fase de construção, consideram-se os impactes, junto 
aos receptores sensíveis mais próximos, como negativos, de magnitude reduzida, 
sendo certos, directos, locais, imediatos. Estes impactes serão contudo temporários e 
reversíveis e minimizáveis, pelo que globalmente são pouco significativos. 
 
No Quadro V. 13 apresentam-se os impactes na fase de construção. 
 
 

Quadro V. 13 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Ambiente Sonoro 

Impacte 
Movimento de 

Terras 
Desmonte de 

Fogo 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporária Temporária (*) 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Reversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável Minimizável 

Significância Pouco 
significativo 

Pouco 
significativo 

 (*) - Situações pontuais 

 
 
 
Na fase de exploração não é esperada a ocorrência de impactes no ambiente sonoro, 
dado que o financiamento de uma instalação como a que está em estudo não possui 
emissões sonoros associados à mesma. 
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8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 Metodologia 

A avaliação de impactes do projecto na gestão de resíduos baseia-se na avaliação da 
capacidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos, existentes ou previstos, 
para garantir o transporte, a valorização e o destino final adequados dos resíduos 
produzidos durante a construção e exploração do projecto. 
 
A adopção desta abordagem metodológica concretiza-se através dos seguintes passos 
fundamentais: 
 

− Identificação das acções de construção e exploração geradoras de resíduos, 
recorrendo aos elementos do Estudo Prévio e a informações recolhidas em 
projectos similares; 

− Identificação e classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia 
de Resíduos (LER), designadamente, em relação à sua perigosidade; 

− Estimativa qualitativa da quantidade de resíduos originados pela construção e 
exploração do projecto; 

− Identificação da disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos 
existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantir o 
transporte, valorização e destino final adequados das tipologias e quantitativos de 
resíduos potencialmente gerados pelo projecto. 

 
 
 
 
8.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção  

Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes 
acções de projecto: 
 

− Modelação do terreno e terraplenagens em geral; 

− Escavação em geral, utilizando meios mecânicos no desmonte ou com recurso a 
explosivos, incluindo remoção, reposição e compactação; 

− Saneamento em fundação de aterros, transporte e espalhamento em vazadouro 
ou depósito provisório; 

− Abertura do acesso ao local de estaleiro e frentes de obra; 

− Construção e operação do estaleiro; 

− Operação dos sistemas de tratamento de águas; 

− Operação da instalação de tratamento das águas residuais provenientes das 
instalações gerais do estaleiro; 
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− Escavação e betonagem das galerias de derivação do desvio provisório; 

− Escavação a céu aberto e betonagem das galerias de restituição; 

− Enrocamento da barragem, bacias de dissipação e órgãos de descarga; 

− Execução de acabamentos, serralharias, pavimentação de acessos e órgãos de 
drenagem em geral; 

− Desmatação, incluindo abate de árvores e limpeza do terreno para a abertura de 
acessos, instalação de estaleiros e na área inundável. 

 
 
Nesta fase, as principais tipologias quer em termos de quantidade e/ou volume gerado 
quer em termos de perigosidade serão: 
 

• Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (LER 13 01, 13 02 e 13 03); 

• Embalagens industriais, incluindo resíduos urbanos e equiparados de 
embalagens, recolhidos separadamente (LER 15 01); 

• Resíduos de explosivos (LER 16 04); 

• Resíduos de construção e demolição (LER 17 01, 17 02, 17 03, 17 04 e 17 05); 

• Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (LER 19 08) e lamas de 
fossas sépticas (LER 20 03 04); 

• Resíduos urbanos e equiparados incluindo fracções recolhidas selectivamente 
(LER 20 01); 

• Resíduos biodegradáveis resultantes das actividades de desmatação e 
desarborização (LER 20 02 01). 

 
 
No Quadro V. 14 listam-se os resíduos gerados pelas acções de construção enumeradas, 
os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 
respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) 
em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções de construção 
geradoras e a sua perigosidade. 
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Quadro V. 14 – Resíduos Gerados na Fase de Construção 

Código 
LER Designação 

Perigosidad
e Acção Geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

Sim 

Implantação, operação e desactivação 
de estaleiros  
 
Acesso 
 
Construção da barragem e orgãos 
acessórios 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos não abrangidos em 
08 01 11 

Não 

08 01 17 
Resíduos de remoção de tintas e 
vernizes contendo solventes orgânicos 
ou outras substâncias perigosas 

Sim 

08 01 18 
Resíduos de remoção de tintas e 
vernizes 

Não 

08 01 21 
Resíduos de produtos de remoção de 
tintas e vernizes 

Sim 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão Não 

12 01 13 Resíduos de soldadura Não 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim Funcionamento do estaleiro 
 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 02 05 Óleos lubrificantes minerais Sim 

13 02 06 Óleos lubrificantes sintéticos Sim 

13 03 01 
Óleos isolantes e de transmissão de 
calor contendo PCB 

Sim 
Funcionamento do estaleiro 
 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 
 
Construção da barragem e orgãos 
acessórios 

13 03 07 
Óleos minerais isolantes e de 
transmissão de calor não clorados 

Sim 

13 03 08 
Óleos sintéticos isolantes e de 
transmissão de calor 

Sim 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 10 Embalagens contaminadas Sim 

15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário de protecção 
contaminados com substâncias 
perigosas 

Sim 

Funcionamento dos estaleiro 
Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afectos à obra 15 02 03 

Absorventes, materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário de protecção não 
abrangidos em 15 02 02 

Não 

16 01 07 Filtros de óleos Sim 

16 04 03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 
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Código 
LER Designação 

Perigosidad
e Acção Geradora 

16 07 08 
Resíduos de limpeza de depósitos de 
combustíveis líquidos contendo 
hidrocarbonetos 

Sim 
Funcionamento dos estaleiro 
 

06 07 09 
Resíduos contendo outras substâncias 
perigosas 

Sim 

17 01 01 Betão Não 

Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 

17 02 01 Madeira Não 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 02 04 
Vidro, plástico e madeira contaminado 
ou contendo substâncias perigosas 

Sim 

17 04 05 Ferro e aço Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 04 09 
Resíduos metálicos contaminados com 
substâncias perigosas 

Sim 
Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 

17 05 03 
Solos e rochas contendo substâncias 
perigosas 

Sim 

Escavações  17 05 04 
Solos e rochas não abrangidos em 
17 05 03 

Não 

17 05 06 
Lamas de dragagem não abrangidas em 
17 05 05 

Não 

17 06 04 Materiais de isolamento sem amianto Não 

Execução de fundações e construção de 
equipamentos diversos 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

Não 

19 08 02 Resíduos de desarmenamento Não 

19 08 05 
Lamas do tratamento de águas residuais 
urbanas 

Não 

19 08 14 
Lamas de outros tratamentos de águas 
residuais industriais não abrangidos em 
19 08 13 

Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não Desmatação e Desarborização 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

Não 
Funcionamento dos estaleiros 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 
Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser 
considerados resíduos perigosos 
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Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente 
assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), no caso específico: 
 
No concelho interferido pelo projecto, a gestão de RSU é assegurada pelo Sistema de 
Gestão da Raia / Pinhal (concelho de Castelo Branco). 
 
Por comparação com projectos similares não é previsível que a produção de resíduos 
durante a construção, tenha quantitativos que não possam ser absorvidos pelos 
sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos. 
 
Pelo exposto, considera-se que os impactes gerados pelo projecto na gestão dos 
resíduos produzidos pelas acções de construção apesar de negativos, porque implicam a 
afectação da capacidade dos sistemas/operadores de gestão, serão pouco significativos. 
 
 
 
 
8.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Na fase de exploração os resíduos gerados na operação da Barragem do Couto da 
Piçarra pertencerão às seguintes fileiras: 
 

• Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (LER 13 01, 13 02 e 13 03); 

• Metais incluindo ligas (LER 17 04); 
 
No Quadro V. 15 listam-se os resíduos gerados pelas acções de exploração enumeradas, 
os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo 
respectivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) 
em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais acções geradoras e a 
sua perigosidade. 
 

Quadro V. 15 – Resíduos Gerados na Fase de Exploração 

Código  
LER Designação Perigosidade 

Acção 
Geradora 

13 01 10 Óleos hidráulicos minerais não clorados Sim 

Actividades de 
Manutenção 

13 01 11 Óleos hidráulicos sintéticos Sim 

13 02 05 Óleos lubrificantes minerais Sim 

13 02 06 Óleos lubrificantes sintéticos Sim 

13 03 01 Óleos isolantes e de transmissão de calor contendo PCB Sim 

13 03 07 
Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não 
clorados 

Sim 

13 03 08 Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor Sim 

14 06 02 Outros solventes e misturas de solventes halogenados Sim 

17 04 01 Cobre, bronze e latão Não 

17 04 02 Alumínio Não 

17 04 03 Chumbo Não 

17 04 04 Zinco Não 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 2 – Relatório Síntese 
Dezembro 2009 

V - 47

Código  
LER Designação Perigosidade 

Acção 
Geradora 

17 04 05 Ferro e aço Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 04 09 
Resíduos metálicos contaminados com substâncias 
perigosas 

Sim 

17 04 10 
Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras 
substâncias perigosas 

Sim 

17 04 11 Cabos não contendo substâncias perigosas Não 
Nota:  Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 

resíduos perigosos 

 
 
Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente 
gerados durante a exploração do projecto apresentam sistemas de gestão específicos 
implementados a nível nacional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o 
efeito pela APA, os quais garantirão o seu transporte, valorização e destino final 
adequados.  
 
Por comparação com projectos similares, não é previsível que a produção de resíduos 
durante a exploração tenha quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos 
pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos. Em virtude deste 
pressuposto considera-se que os impactes negativos associados à gestão dos resíduos 
gerados durante a exploração serão pouco significativos. 
 
 
 
 
8.4 Síntese de Impactes 

Relativamente aos impactes associados à gestão de resíduos para as fases de 
construção e exploração, consideram-se os mesmos de magnitude reduzida, certos, 
locais, directos, temporários para a fase de construção e permanentes para a fase de 
exploração, irreversíveis e pouco significativos. 
 
O Plano de Gestão Ambiental em fase de obra deverá considerar um Plano de Gestão de 
Resíduos, minimizando os impactes existentes e reduzindo ainda mais a sua magnitude e 
significância. 
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Quadro V. 16 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Gestão de Resíduos 

Impacte Produção e Gestão de 
Resíduos 

Qualificação Negativa 

Magnitude Reduzida 

Incidência Directa 

Grau de Certeza Certo 

Duração Temporária 

Ocorrência Imediata 

Dimensão Espacial Local 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável 

Significância Pouco significativo 

 
 

Quadro V. 17 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Gestão 
de Resíduos 

Impacte Produção e Gestão de 
Resíduos 

Qualificação Negativa 

Magnitude Reduzida 

Incidência Directa 

Grau de Certeza Certo 

Duração Temporária 

Ocorrência Imediata 

Dimensão Espacial Local 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável 

Significância Pouco significativo 
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9. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

9.1 Flora, Vegetação e Habitats 

A construção de uma reserva de água num curso de água envolve um conjunto de 
impactes, directos e indirectos, sobre as comunidades florísticas locais. 
 
O principal impacte advém das operações de desmatação, a realizar durante a fase de 
construção, que implicam a eliminação do coberto vegetal nas diferentes áreas de 
projecto (área a inundar pela albufeira, locais de implantação do estaleiro e 
escombreiras). 
 
Na presente avaliação, a classificação do grau de significância de impactes dos impactes, 
teve em consideração os seguintes critérios: 
 

- Estruturas fitocenóticas abrangidas pelo Anexo A-II do Decreto-Lei 49/2005, de 24 
de Fevereiro; 

- Elementos florísticos defendidos por estatutos nacionais, internacionais, 
nomeadamente, convenção de Berna, UICN e anexos B-I e B-II do Decreto-Lei 
49/2005, de 24 de Fevereiro; 

- Estruturas fitocenóticas em estádios de equilíbrio relativamente elevado ou raros 
para a zona em estudo e envolvente; 

 
 
Nos habitats identificados na situação de referência na área de projecto, o habitat 
agrícola ocorre com maior predominância, seguindo-se o habitat do montado de azinho e 
o habitat ripícola. No conjunto destes habitats, apenas é de destacar o montado de 
azinho pela sua maior diversidade ecológica e pelo seu valor em termos 
conservacionistas. 
 
Para a avaliação de impactes, procedeu-se à identificação e quantificação dos biótopos a 
serem atingidos na zona de implantação da obra (barragem e áreas de apoio à 
construção) e na zona da albufeira. 
 
 
 
 
9.1.1 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

Para esta fase o principal impacte na flora e vegetação resulta das operações de 
desmatação, para as áreas de apoio à obra e para a zona a inundar. Como foi referido, a 
vegetação dominante é sobretudo herbácea, com alguns arbustos (giestas) dispersos e 
ao longo da linha de água. 
 
Encontra-se previsto a decapagem dos solos na área da albufeira, onde serão igualmente 
implantadas as manchas de empréstimo, submersas na maior parte da sua área. A 
mancha da margem direita ocupará uma área de 2,8 ha e a da margem esquerda uma 
área de 2,66 ha, ambas ocupando apenas área agrícola. 
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O estaleiro constituirá um impacte temporário e minimizável, uma vez que findo o uso 
poderá ser sujeito à implementação de medidas de recuperação que naturalizarão a área. 
 
O impacte sobre a flora e vegetação é considerado pouco significativo, pois afecta 
apenas área agrícola e numa área muito reduzida, comparativamente à área da 
lagoa/albufeira, correspondendo assim a um impacte localizado. 
 
Deste modo e em relação às áreas de construção os impactes são negativos, mas com 
magnitude reduzida, não só pelas áreas muito localizadas que serão afectadas, mas 
principalmente pela reduzida área afectada no cômputo geral da envolvente. A incidência 
será directa e certa e será temporária pois a obra será recuperada e reposta. A 
ocorrência será imediata, reversível e minimizável sem pouco significado. 
 
Com a desmatação e enchimento da albufeira verificar-se-á a afectação permanente e 
irreversível da vegetação presente actualmente na área a inundar, cujas quantificações 
se apresentam no Quadro V. 18. 
 
A avaliação de impactes assenta nas áreas de habitats afectados, bem como na sua 
classificação segundo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
 

Quadro V. 18 – Quantificações das Áreas dos Habitats Afectadas pela Desmatação na Área 
a Inundar 

Habitat Decreto-Lei n.º 
49/2005 

Albufeira 

ha % 

Pastagem Não Classificado 11,87 94,99 

Vegetação ripícola Não Classificado 0,63 5,01 

Total 12,59 100 

 
 
Deste modo, a desmatação na área a inundar constituirá o principal impacte negativo 
permanente sobre a flora e a vegetação, resultante da construção da Barragem do Couto 
da Piçarra. Esse impacte negativo será no entanto muito reduzido, principalmente tendo 
em conta os habitats existentes na envolvente. 
 
Será um impacte com incidência directa, certo, permanente com ocorrência imediata, de 
dimensão local, irreversível, não sendo minimizável, mas pouco significativo. 
 
 
 
 
9.1.2 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Na fase de exploração, os impactes sobre a flora e vegetação serão resultado 
essencialmente de duas situações: 
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• Variação da zona de marnel na reserva de água; 

 
• Substituição da actual ocupação de solo por um olival (Olea europeae) em regime 

de exploração super-intensiva (olivais em sebe). 
 
 
No primeiro caso, a variação da zona inter-níveis entre o nível pleno de armazenamento 
e o seu nível mínimo depende não só do regime hidrológico da ribeira de Lentiscais que 
nos períodos de maior caudal contribuirá para o enchimento pleno da reserva, não 
contribuindo do mesmo modo nos períodos de estio, mas igualmente no modo de 
exploração da reserva de água para abastecimento agrícola do olival que permita a sua 
sustentabilidade. 
 
Num tipo de olival super-intensivo são normalmente utilizados sistemas de rega 
localizada do tipo gota-a-gota, que permitem fornecer água contínua ou em épocas 
escolhidas como críticas para a cultura, reduzindo a sua dependência em relação aos 
factores climáticos (Santos et al., 2008). 
 
Durante o ciclo anual, existem dois períodos mais críticos que necessitam da rega. O 
primeiro na fase de desenvolvimento do caroço - em Primaveras secas endurece, não 
aumenta de tamanho e condiciona o desenvolvimento do fruto - e o segundo ocorre com 
o desenvolvimento da polpa em que os frutos enrugam e o conteúdo em azeite pode 
diminuir consideravelmente (www.drapc.min-agricultura.pt). Será nestes períodos que a 
exploração da reserva de água do Couto da Piçarra poderá ser mais relevante, 
contribuindo para uma redução mais ou menos significativa da albufeira e uma zona de 
marnel mais ou menos pronunciada. 
 
Dado o relevo bastante aplanado na zona de marnel, é expectável que a erosão seja 
pouco significativa. Aliado à maior disponibilidade hídrica, haverá a possibilidade de 
recuperação natural de alguma vegetação ripícola consolidada.  
 
A maior disponibilidade hídrica permitirá reforçar os aquíferos superficiais com vantagens 
para o crescimento das espécies. 
 
Na envolvente próxima da albufeira criar-se-ão condições mais amenas de temperatura e 
humidade com melhores condições para a evapotranspiração e assim para o equilíbrio 
vegetal.  
 
Os impactes serão positivos, de magnitude moderada a elevada, directos, prováveis, 
locais, permanentes, a médio/longo prazo, irreversíveis e muito significativos. 
 
Será nesta envolvente, para além da manutenção do montado de azinho a montante do 
local do projecto, que será implementado o olival super-intensivo, caracterizado por 
densidades de plantas na ordem das 2000 árvores por ha, em compassos de 3,5m-3,7m 
entre linhas e 1,3m-1,5m entre árvores 
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É possível a compatibilização deste tipo de cultura com a manutenção de um coberto 
vegetal herbáceo (expontâneo ou semeado) nas faixas entre as linhas de árvores  
(FIG. V. 1). 
 
 

 

FIG. V. 1 – Faixas Inter-Linhas com Vegetação Herbácea num Olival Super-Intensivo 

 
 
Esta faixa revestida permitirá a protecção da superfície dos efeitos das chuvas outonais e 
consequentemente do solo, permitindo a redução da escorrência superficial das águas 
das chuvas, aumentando assim a sua infiltração e a sua maior disponibilidade durante a 
estação seca, para além de melhorar a qualidade da água utilizada para a rega (Pinheiro, 
s.d.; Pinheiro et al., s.d., Efigénio, 2007). 
 
Por outro lado, melhora substancialmente as condições de transitabilidade dos 
equipamentos utilizados nos tratamentos fitossanitários e na colheita da azeitona, 
reduzindo os custos de produção (Pinheiro, s.d.; Pinheiro et al., s.d.). 
 
Debaixo da copa das oliveiras, deverão ser utilizados meios herbicidas durante todo o 
ano reduzindo a competição pela água e nutrientes de outras espécies florísticas 
herbáceas. Na Primavera, quando a competição pela água se inicia, a faixa na entrelinha 
dos olivais pode igualmente ser controlada com herbicidas selectivos ou meios 
mecânicos, permitindo o desenvolvimento de vegetação à base de gramíneas, mais 
adequadas aos objectivos acima referidos (Pinheiro et al., s.d.; Efigénio, 2007). 
 
É importante que esta cobertura vegetal se inicie nos primeiros anos cobrindo a 
superfície com uma larga quantidade de resíduos e que se decomponham lentamente 
devido à alta relação C/N (Efigénio, 2007). 
 
Para além disso, num olival super-intensivo, a manutenção de um espaço pequeno entre 
as árvores permite não só minimizar o risco de erosão do solo, como, devido à área 
ocupada pela copa, reduzir o impacte da chuva e a exposição do solo ao sol, prevenindo 
a compactação excessiva do solo e o decçíneo rápido de matéria orgânica (Benites et al, 
2005). 
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A reciclagem dos resíduos provenientes da poda e dos frutos deixados na superfície do 
solo auxiliam igualmente no aumento da matéria orgânica e na redução da necessidade 
de nutrientes minerais (Benites et al, 2005). 
 
Outras medidas poderão ser implementadas ao nível dos equipamentos que permitirão 
melhorar a sustentabilidade dos solos e a manutenção de um substrato vegetal, 
permitindo obter um olival ambientalmente enquadrado, podendo ainda constituir uma 
mais-valia para a comunidade faunística (e.g. perdizes) que poderão beneficiar com estas 
medidas. 
 
Deste modo, e para a fase de exploração, os impactes são em geral positivos, de 
magnitude moderada, de incidência directa e prováveis, com duração permanente e uma 
ocorrência de médio a longo prazo. 
 
 
 
 
9.1.3 Síntese de Impactes 

De um modo geral, os impactes na flora e vegetação na fase de construção classificam-
se de negativos, de magnitude reduzida, permanentes, irreversíveis e pouco 
significativos. 
 
O impacte negativo que é predominante na fase de construção e desmatação é uma 
parte compensada pelo impacte positivo da presença da albufeira e das medidas a 
implementar na exploração do olival, que poderá ser mais ou menos significativa em 
conformidade com as intervenções e valorizações que se façam nos habitats existentes. 
 
É importante ter em conta que qualquer acção desenvolvida para o sequestro do 
Carbono na biomassa e nos solos, além de contribuir positivamente para a redução das 
emissões, aumentará o conteúdo da matéria orgânica nos solos, o que por sua vez terá 
um impacto positivo no aspecto ambiental, agrícola e da biodiversidade dos ecossistemas 
(Efigénio, 2007). 
 
Nos Quadro V. 19 e Quadro V. 20 apresenta-se a síntese dos impactes identificados para 
a fase de construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro V. 19 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Flora e Vegetação 

Impacte Áreas de Apoio à Obra 

Desmatação Área a 
Inundar 

Área agrícola 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporária Permanente 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável Não Minimizável  

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa 

 
 

Quadro V. 20 – Classificação de Impactes na Fases de Exploração – Flora e Vegetação 

Impacte Albufeira Exploração do Olival 

Qualificação Positiva Positiva 

Magnitude Moderada / Elevada Moderada 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Provável Provável 

Duração Permanente Permanente 

Ocorrência Médio a Longo Prazo Médio a Longo Prazo 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Potencial Potencial 

Significância Significativa / Muito Significativa Significativa 

 
 
 
 
9.2 Fauna 

A classificação dos impactes sobre a fauna local assenta nas alterações dos habitats 
existentes (aquáticos e terrestres), e aspectos comportamentais das diferentes espécies 
referenciadas para o local (comportamento trófico e comportamento reprodutivo). 
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A resposta das comunidades faunísticas face às alterações causadas pela Barragem 
será variável, pelo que a avaliação de impactes foi efectuada de forma separada para os 
diferentes elementos faunísticos caracterizados na situação de referência. 
 
A avaliação de impactes contemplou as diferentes fases do projecto: fase de construção 
e fase de enchimento e exploração. Por fim, e tendo em conta as avaliações efectuadas 
foi elaborada uma síntese dos principais impactes nas diferentes fases por tipologia de 
impacte. 
 
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projecto e 
as principais acções previstas, nomeadamente: 
 

- Movimentação de veículos e maquinaria; 

- Instalação de estruturas de apoio (estaleiro); 

- Construção das infraestruturas da Reserva, em especial da barragem e órgãos 
anexos (descarregadores, tomada de água); 

- Desmatação da área a inundar. 
 
 
Para a fase de enchimento e exploração foram consideradas as operações inerentes à 
exploração desta reserva de água, a própria presença das infra-estruturas e do espelho 
de água criado. 
 
 
 
 
9.2.1 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

O principal impacte para esta fase resulta das operações de desmatação nas áreas de 
apoio à obra (estaleiro) e na área a inundar antes do início do enchimento da albufeira, 
com consequente destruição dos ecossistemas abrangidos por estas áreas. No entanto, 
este impacte apresenta um carácter temporário, levando a nova situação de equilíbrio 
com o enchimento da albufeira. 
 
De referir ainda, os impactes inerentes as operações de construção (escavações, 
movimento de máquinas e maquinarias, etc), como a perturbação sonora, com 
consequente alterações comportamentais e/ou de uso do espaço por partes das espécies 
locais. Todavia, a magnitude destes impactes é muito inferior ao impacte provocado pela 
desmatação das áreas da albufeira, dado se tratarem de impactes muito localizados. 
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Anfíbios 
 
Os anfíbios constituem um grupo faunístico com elevada dependência de zonas húmidas, 
ocupando geralmente, pequenos cursos de água, lagos, charcos, etc, com vegetação 
marginal desenvolvida, a qual confere o abrigo e refúgio necessário ao desenvolvimento 
destas espécies. A vegetação ripícola e aquática destes habitats constituem, portanto, 
um factor importante para as comunidades presentes na área de estudo. 
 
Como já foi referido, a vegetação ripícola existente ao longo das linhas de água afluentes 
ao local do projecto e nomeadamente na ribeira dos Lentiscais é muito incipiente, 
acrescentando o facto do regime hidrológico do caudal desta linha de água não se 
compatibilizar com o período de maior actividade deste grupo. 
 
Assim, o corte da vegetação ribeirinha a realizar durante o período em que a ribeira não 
apresenta caudal, embora negativo, não constitui um impacte significativo durante a fase 
de construção.  
 
A instalação do estaleiro e as manchas de empréstimo afectarão áreas agrícolas, sem 
qualquer zona húmida, pelo que não se prevêem perdas de habitats importantes para 
esse grupo faunístico.  
 
Há ainda que considerar a possibilidade de atropelamento de alguns espécimes pelos 
veículos e maquinarias necessários a realização da empreitada. Porém, o acesso às 
diferentes frentes de obra será realizado, maioritariamente, fora de qualquer área de 
interesse para os anfíbios, pelo que o impacte se considera pouco significativo. 
 

Quadro V. 21 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Anfíbios 

Impacte 
Corte de Vegetação 

Ripícola (Desmatação) 

Atropelamento por 
Veículos e Perturbação 

Sonora 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Incerto 

Duração Permanente Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Não Minimizável  Minimizável  

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 
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Répteis 
 
Os répteis constituem um grupo faunístico, que de um modo geral, não é muito afectado 
pela construção de barragens, exceptuando quando se verifica a perda de habitats 
importantes aquando da desmatação dos terrenos a abranger por albufeiras. 
 
Este grupo faunístico ocupa normalmente uma grande diversidade de habitats, embora 
na envolvente do projecto os habitats apresentem uma reduzida potencialidade para a 
sua ocorrência, não se traduzindo numa perda significativa para este grupo. 
 
Tal como para o grupo dos anfíbios, há que considerar as perturbações inerentes às 
actividades desenvolvidas em obra, nomeadamente atropelamentos por veículos e 
maquinarias, perturbação sonora, etc. No entanto, estes impactes apresentam uma 
magnitude reduzida, devido ao seu carácter local e temporário. 
 
 

Quadro V. 22 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Répteis 

Impacte Desmatação Atropelamento por Veículos 
e Perturbação Sonora 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Incerto 

Duração Permanente Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Regional Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação 

Não Minimizável mas 
Compensável 

Minimizável  

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 

 
 
 
Mamíferos 
 
Relativamente ao grupo dos mamíferos, de um modo geral, não são expectáveis 
impactes pronunciados, embora a resposta aos mesmos possa ser muito variável 
consoante a espécie afectada. 
 
As áreas a afectar, de cariz essencialmente agrícola, encontram-se bastante expostas, 
sendo utilizadas essencialmente como território de alimentação. 
 
A reserva de água criada e estruturas não constituirão qualquer efeito de barreira 
significativo. 
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Tal como para os grupos faunísticos anteriores, as actividades inerentes à implantação 
do estaleiro e à construção da barragem poderão causar alguma perturbação nas 
populações locais, tornando os locais adjacentes às obras menos utilizados. Contudo, 
estes impactes são muito localizados, e limitados ao período de construção. 
 
 

Quadro V. 23 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Mamíferos 

Impacte Desmatação Atropelamento por Veículos 
e Perturbação Sonora 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Incerto 

Duração Permanente Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Regional Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável e Compensável Minimizável 

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 

 
 
 
Avifauna 
 
Do mesmo modo que para os grupos faunísticos anteriores o impacte mais importante 
corresponde à possível perda de habitats com interesse para a avifauna local nas 
operações de desmatação. Todavia, a resposta face a este impacte será muito variável. 
 
As espécies terrestres poderão deslocar-se para habitats adjacentes com as mesmas 
características dos presentes na área a inundar, pelo que este grupo não será, de um 
modo geral, prejudicado. Não é expectável igualmente a perda de locais de nidificação 
para este grupo. 
 
De referir as perturbações inerentes às operações de construção, tais como o ruído, que 
levarão a uma redução da ocorrência de algumas espécies na envolvente das áreas de 
estaleiro e da barragem, o que será pouco significativo e temporário. 
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Quadro V. 24 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Avifauna 

Impacte Desmatação Perturbação Sonora 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida  

Incidência Indirecta Indirecta 

Grau de Certeza Certo Incerto 

Duração Permanente Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável e Compensável 

Não Minimizável nem 
Compensável 

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 

 
 
 
 
9.2.2 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Nesta fase, são vários os factores que induzirão impactes diferentes na fauna e que se 
traduzem resumidamente nos seguintes: 
 

• Inundação da área da albufeira; 

• Transformação do sistema lótico em lêntico, resultando na perda definitiva dos 
habitats actualmente presentes e características físicas da área de projecto; 

• Efeito de barreira à livre movimentação e migração de algumas espécies, gerado 
pela presença da barragem e albufeira; 

• Paredão com material geológico local, mais naturalizado e enquadrado no 
aspecto paisagístico do vale; 

• Variação de níveis da albufeira com a exploração; 

• Substituição da actual ocupação de solo por um olival em regime de exploração 
super-intensiva. 

 
 
 
Anfíbios 
 
As populações de anfíbios parecem beneficiar com as condições criadas pelos açudes e 
pequenas represas. As zonas de corrente reduzida e pouco profundas, nas quais se 
desenvolvem vegetação aquática, proporcionam locais de reprodução potenciais. 
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É, assim, legítimo esperar que a albufeira da Barragem do Couto da Piçarra venha a 
proporcionar habitats mais favoráveis a determinadas espécies e margens com 
abundância de refúgios e vegetação ripícola, para outras espécies. 
 
Relativamente ao potencial efeito de barreira da albufeira, é de esperar que este seja 
mínimo, uma vez que a maioria das espécies deste grupo apresentam uma mobilidade 
reduzida.  
 
O impacte, nos anfíbios, da variação dos níveis da albufeira com a exploração uma acção 
que não se realizará com uma velocidade excessiva que acarrete efeitos prejudiciais a 
estas comunidades, tal como ocorre actualmente com o regime hidrológico natural da 
ribeira dos Lentiscais. 
 
No que se refere à presença do olival super-intensivo, podem ocorrer todas espécies 
desde que se verifique a disponibilidade de água. Caso contrário, só as espécies com 
características mais terrestres frequentem este habitat, como o sapo (Bufo bufo), o sapo-
de-unha-negra (Pelobates cultripes), sapo corredor (Bufo calamita) e a salamandra-de-
pintas-amarelas (Salamandra salamandra). Os impactes serão praticamente nulos, desde 
que tomadas as medidas necessárias para a redução da erosão superficial e 
possibilidade de afectação da qualidade da água da albufeira e de outras linhas de água 
na envolvente do olival.  
 
 

Quadro V. 25 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Anfíbios 

Impacte Inundação de 
Habitats 

Conversão 
num Sistema 

Lêntico 

Variação de 
Níveis da 
Albufeira 

Exploração do 
Olival 

Qualificação Negativa Positiva Negativa 
Positivo 

(Espécies 
Terrestres) 

Magnitude Reduzida Moderada Reduzida Moderada 

Incidência Directa Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Provável Provável Provável 

Duração Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Imediato Médio Prazo Médio Prazo Médio Prazo 

Dimensão Espacial Local Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação 

Minimizável e 
Compensável 

- - - 

Significância Pouco 
Significativo 

Significativo 
Pouco 

Significativo 
Significativo 
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Répteis 
 
De um modo geral, os répteis não serão muito afectados pela conversão de um sistema 
lótico para um sistema lêntico, dado que a maioria corresponde a espécies 
exclusivamente terrestres. 
 
Contudo, espécies como Natrix maura (Cobra-de-água-viperina) e o cágado (Mauremys 
leprosa) poderão beneficiar com a construção da albufeira. Ambas as espécies 
encontram-se frequentemente junto das margens de lagos, charcos, represas e 
barragens.  
 
O efeito de submersão sobre a herpetofauna não será importante, não devendo causar 
mortalidade directa sobre as comunidades existentes, dado se tratar de um grupo 
faunístico com mobilidade. 
 
Relativamente ao potencial efeito de barreira e a variação da cota da albufeira resultante 
dos processos de evaporação e os de exploração, não se prevêem impactes 
significativos. 
 
No que respeita ao novo habitat de olival, este pode vir a constituir um biótopo de grande 
importância para este grupo faunístico. Só as espécies mais carentes em humidade e 
água já referidas poderão ser menos frequentes, tendo preferência antes pela albufeira. 
As restantes espécies podem ocorrer em grau variável neste biótopo. 
 
 

Quadro V. 26 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Répteis 

Impacte Inundação 
de Habitats  

Conversão 
num Sistema 

Lêntico 

Efeito 
Barreira 

Variação de 
Níveis da 
Albufeira 

Exploração 
do Olival 

Qualificação Negativa 

Positiva 
(Natrix maura 
e Mauremys 

leprosa) 

Negativa Negativa Positiva 

Magnitude Reduzida Moderada Reduzida Reduzida Moderada 

Incidência Directa Directa Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Provável Certo Certo Provável 

Duração Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Imediato Médio Prazo Imediato Médio Prazo Médio Prazo 

Dimensão Espacial Local Local Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação 

Minimizável e 
Compensável 

- 
Minimizável e 
Compensável 

- Minimizável 

Significância Pouco 
Significativo 

Significativo 
Pouco 

Significativo 
Pouco 

Significativo 
Significativo 
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Mamíferos 
 
A inundação de pequenos cursos de água e respectivos habitats ribeirinhos representam 
uma perda importante para as diversas espécies pertencentes a este grupo faunístico. 
Em virtude das condições actualmente existentes, a implementação da albufeira irá 
proporcionar uma galeria ripícola mais desenvolvida permitindo a criação de habitats 
mais adequados dos que actualmente proporcionados pelo corredor ripícola existente, 
com impactes positivos muito significativos. 
 
A afectação de área agrícola, bastante exposta, não induz impactes significativos nos 
mamíferos, resumindo-se a uma afectação muito reduzida de território de alimentação. 
 
Relativamente ao efeito de barreira, para as espécies terrestres de maiores dimensões 
com maior mobilidade, considera-se que a presença da albufeira não induzirá efeitos 
negativos com significado, face à existência de vários locais de passagem ao longo da 
envolvente. 
 
Para os pequenos mamíferos que potencialmente utilizam a ribeira dos Lentiscais como 
corredor ecológico, reforça-se a disponibilidade futura de uma vegetação ripícola mais 
desenvolvida que substituirá as funções da actual. 
 
A variação dos níveis da albufeira também não acarreta impactes significativos, pelas 
mesmas razões apresentadas anteriormente para os restantes grupos faunísticos. 
 
A presença do olival é benéfica sobretudo para os mamíferos de pequeno porte. Dos 
mamíferos de médio e grande porte salienta-se a possível ocorrência do toirão (Mustela 
putorius) e da geneta (Genetta genetta), entre outros. 
 
A síntese dos impactes para a fase de enchimento e exploração encontra-se apresentada 
no Quadro V. 27. 
 

Quadro V. 27 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Mamíferos 

Impacte Inundação de 
Habitats 

Efeito Barreira 
Variação de 

Níveis da 
Albufeira 

Exploração do 
Olival 

Qualificação Negativa Negativa Negativa Positiva 

Magnitude Reduzida Reduzida Reduzida Moderada 

Incidência Directa Indirecta Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo Certo Provável 

Duração Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Imediato Imediato Médio Prazo Médio Prazo 

Dimensão Espacial Local Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação 

Minimizável e 
Compensável 

Não Minimizável 
nem Compensável 

Não Minimizável 
nem Compensável 

Minimizável 

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo Pouco Significativo Significativo 
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Avifauna 
 
O impacte inerente ao enchimento das albufeiras é, de um modo geral reduzido. Isto 
porque as espécies aquáticas poderão beneficiar com o aumento da massa de água 
(Weller, 1999) e as espécies terrestres não serão grandemente afectadas, podendo 
deslocar-se gradualmente para os locais adjacentes à albufeira. 
 
A transição de um sistema lótico para um sistema lêntico poderá proporcionar um 
incremento da avifauna aquática no local de implementação da Barragem do Couto da 
Piçarra, como já ocorre noutras albufeiras da proximidade, o que se traduz num impacte 
positivo e significativo. 
 
Não foram identificados locais de nidificação na envolvente próxima, admitindo-se os 
reduzidos impactes com o enchimento da albufeira. 
 
O novo olival que ocupará os terrenos adjacentes, constituirá um habitat importante 
sobretudo na invernada de muitas espécies de avifauna, nomeadamente dos 
passeriformes. As espécies invernantes mais comuns são a toutinegra-de-barrete-preto 
(Sylvia melanocephala), o chapim-real (Parus major), o pico-de-peito-ruivo (Erithracus 
rubecula), entre outras. 
 
Na estação do Verão, as espécies que utilizam mais frequentemente os olivais para 
nidificar são o chapim real, o melro (Turdus merula), o pintassilgo (Carduelis carduelis) e 
a cotovia-pequena (Lullula arborea). 
 
A revegetação das faixas inter-linhas das oliveiras permitirá igualmente criar condições 
para a sustentabilidade de populações mais terrestres, como são as perdizes (Pinheiro, 
s.d.). Esta cobertura vegetal permite um aumento da biodiversidade, conservando a 
mesofauna do solo (artrópodes, minhocas) e consequentemente beneficia as populações 
de aves que nidificam no solo (Efigénio, 2007). 
 

Quadro V. 28 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Avifauna 

Impacte 
Conversão num Sistema Lêntico Exploração do 

Olival Aves Terrestres Aves Aquáticas 

Qualificação Negativa Positiva Positiva 

Magnitude Reduzida Elevada Moderada 

Incidência Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Provável Provável 

Duração Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Imediata Médio Prazo Médio Prazo 

Dimensão Espacial Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação 

Minimizável e 
Compensável 

- - 

Significância Pouco Significativo Significativo Muito Significativo 
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9.2.3 Síntese de Impactes 

A fase de construção constitui uma etapa que introduzirá alguma perturbação local na 
envolvente à barragem, e uma alteração geral em toda a área a inundar, pela 
desmatação que será efectuada. Com esta acção ocorrem os principais impactes sobre a 
fauna local, decorrentes da destruição dos ecossistemas presentes na área a inundar. 
 
Na fase de exploração, realça-se igualmente o efeito barreira da presença da barragem 
como indutora da fragmentação das populações de montante e de jusante e a passagem 
de um sistema lótico para um sistema lêntico 
 
Da análise anterior que se realizou pode considerar-se que globalmente, os impactes na 
Fauna da afectação dos habitats actualmente existentes são classificados de negativos 
de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis, sendo directos, certos e 
imediatos e pouco significativos.  
 
A cultura de olival irá constituir um novo habitat com benefícios claros em relação ao 
actualmente existente, promovendo a biodiversidade, com impactes positivos, de 
magnitude moderada, permanentes e irreversíveis, sendo directos, certos e a médio 
prazo e significativos. 
 
Relativamente ao efeito barreira, os impactes são muito reduzidos e ocorrem sobretudo 
para as espécies que utilizam as margens como local de passagem, sendo este aspecto 
fortemente beneficiado com a recuperação da galeria ripícola na albufeira. 
 
A passagem de um sistema lótico para um lêntico induz impactes diversos em função das 
espécies presentes. No geral estes impactes poderão ser negativos ou positivos, 
reduzidos a moderados, certos, locais, directos, permanentes e irreversíveis e 
pouco significativos a significativos. 
 
Durante a exploração do olival é possível a sua ocupação/utilização por variadas 
espécies faunísticas, promovendo uma maior biodiversidade da que actualmente é 
verificada, aliado à criação de um mosaico florestal montado de azinho / olival / áreas de 
pastagem que constribuirá para o incremento da fauna neste local, com claros contributos 
em termos ambientais. Os impactes são positivos, moderados, prováveis, locais, 
directos, permanentes, irreversíveis e significativos a muito significativos.  
 
 
 
 
9.3 Ecossistemas Aquáticos 

No presente ponto será feita a avaliação dos impactes sobre os ecossistemas aquáticos 
decorrentes da implantação do projecto. 
 
Serão respeitadas as recomendações constantes da legislação aplicável, entre outra, o 
Decreto-Lei n.º 197/2005, a Portaria n.º 330/2001, as Leis n.º 54/2005 e 58/2005 e o 
Decreto-Lei n.º 77/2006. 
 
Os impactes serão considerados em separado para cada uma das fases do projecto: 
construção e enchimento e exploração. 
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9.3.1 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

A construção de uma reserva de água num curso de água natural envolve um conjunto 
de impactes, directos e indirectos, sobre os ecossistemas aquáticos. 
 
Não será necessário o desvio da linha de água pois as obras serão iniciadas durante o 
período de estio, evitando a necessidade de maiores escavações e movimentações de 
terras. 
 
O estaleiro e as restantes acções de construção serão uma fonte de possíveis 
perturbações nos ecossistemas aquáticos, devido à sua implementação e depois às 
próprias actividades de construção com o movimento de máquinas e trabalhadores, 
intervenções no leito do rio e encostas e na própria construção da barragem com todo o 
movimento de materiais de construção. 
 
Relativamente ao estaleiro, dada a localização sugerida para o mesmo, ou seja em zona 
plana e alta, não se espera que os impactes tenham muita significância, adoptando-se 
boas condições de construção e delimitação e todas as boas práticas normais, com 
controle e tratamento de águas residuais e resíduos e protecção de todos os locais onde 
se possa produzir poluição acidental. 
 
As actividades de construção, sendo executadas sobre o leito da ribeira apresentam 
maior sensibilidade e riscos ambientais pelo que deverão ser adoptadas medidas de 
contenção e controle para jusante. 
 
Os impactes em relação a estas acções da fase de construção serão assim negativos, 
moderados, indirectos, prováveis, temporários, imediatos e de curto prazo, locais, 
reversíveis, muito minimizáveis com práticas de boa gestão e cuidados preventivos e 
pouco significativos. 
 
Por fim, as operações de desmatação também apresentarão um impacte importante, uma 
vez que toda a vegetação existente na área a inundar será removida, em especial a 
vegetação ripícola que, embora incipiente, funciona como tampão à entrada de poluentes 
e sedimentos para o meio aquático. Poderá portanto verificar-se uma degradação na 
qualidade da água e afectação nas comunidades bióticas presentes dos ecossistemas 
aquáticos para jusante. 
 
O projecto de desmatação e a sua execução num período curto até ao enchimento será 
uma importante medida para minimizar estes impactes.  
 
Os impactes desta acção serão assim negativos, moderados, directos e certos, com 
duração temporária, pois a sua incidência nos ecossistemas aquáticos dar-se-á apenas 
até ao enchimento da albufeira, local, reversível, pois deixará de ocorrer com o 
enchimento da albufeira, minimizável e significativa. 
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9.3.2 Avaliação de Impactes na Fase de Exploração 

A presença da albufeira é, por si só, uma transformação de relevo no contexto ambiental 
da zona. 
 
Os principais efeitos fazem-se sentir devido à criação de uma barreira física no curso de 
água, criando o que tecnicamente se designa por quebra de conectividade fluvial.  
 
Como foi referido anteriormente (Ponto 10.3.4 do Capítulo IV), não é expectável a 
existência de uma comunidade aquática estável, função da torrencialidade das linhas de 
água, pelo que os impactes desta barreira física serão praticamente nulos.  
 
A transformação de um curso de água lótico numa massa de água fortemente modificada 
constitui um impacte negativo de magnitude moderada devido à alteração das suas 
condições geomorfológicas e de qualidade da água. 
 
Os efeitos erosivos causados pelas flutuações decorrentes da exploração da albufeira, 
serão de pouca significância dado o relevo mais aplanado nos limites do regolfo da 
albufeira, não induzindo impactes significativos na qualidade da água.  
 
Relativamente à qualidade da água e atendendo ao novo habitat que ocupará a área 
envolvente (olival super-intensivo), deverão ser implementadas medidas de minimização 
da erosão superficial (como as apresentadas para a Flora e Vegetação) de modo a evitar 
ou reduzir ao máximo o arrastamento de sedimentos, pesticidas ou fertilizantes que 
poderão causar situações de eutrofização na albufeira afectando a qualidade da água, 
quer no local, quer para jusante.  
 
Deste modo, o impacte da constituição da albufeira será um impacte negativo, reduzido, 
directo, certo e permanente com uma ocorrência de médio e longo prazo de dimensão 
local e irreversível. Será ainda minimizável e pouco significativo. 
 
Por fim outro impacte típico e de importância corresponde à gestão de caudais para 
jusante. A barragem encontra-se equipada com descarregadores de cheias e de fundo 
que permitirão a gestão desses caudais, mantendo a linha de água com características 
semelhantes às actuais e permitindo igualmente a renovação das albufeiras já existentes 
a jusante.  
 
As descargas de fundo permitirão igualmente a libertação, para jusante, de sedimentos 
mais finos, permitindo a sua distribuição no sistema fluvial de forma a manter uma maior 
heterogeneidade de habitats e nichos ecológicos. 
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9.3.3 Síntese de Impactes 

De uma forma geral, pode considerar-se que a Barragem do Couto da Piçarra não 
induzirá impactes significativos no ambiente aquático, sobretudo ao nível da comunidade 
piscícola. 
 
A maior parte dos impactes identificados, quer na fase de construção, quer na exploração 
da mesma para abastecimento de água ao olival, é minimizável em maior ou menor grau, 
pelo que uma gestão ambientalmente exigente de todas as fases do processo deverá 
permitir evitar o desenvolvimento de situações ambientalmente graves, nomeadamente 
ao nível da qualidade da água. 
 
Acresce, por fim, que a nova legislação de gestão das águas superficiais (Leis  
n.º 54/2005 e n.º 58/2005, e Decreto-Lei n.º 77/2006), ao obrigar ao cumprimento de 
objectivos de qualidade ecológica muito exigentes, é uma garantia adicional de que será 
mais difícil a ocorrência de situações ambientalmente graves. 
 
Nos quadros seguintes apresenta-se em síntese a classificação de impactes para a fase 
de construção e para as fases de enchimento e exploração. 
 
 

Quadro V. 29 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Ecossistemas Aquáticos 

Impacte 
Actividades de 

Construção 
Desmatação da Área 

a Inundar 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzido Reduzido 

Incidência Indirecta Indirecta 

Grau de Certeza Provável Provável 

Duração Temporária Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Reversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável 

Não Minimizável e 
Não Compensável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa 
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Quadro V. 30 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Ecossistemas Aquáticos 

Impacte Efeito Barreira Albufeira Descarga para 
Jusante 

Qualificação Negativa Negativa Positiva 

Magnitude Reduzida Reduzida Moderada 

Incidência Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Incerto Certo Certa 

Duração Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Imediata 
Médio/Longo 

Prazo 
Imediata 

Dimensão Espacial Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização ou 
Compensação Minimizável Minimizável Potenciável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa Significativa 
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10. USO DO SOLO 

10.1 Metodologia 

Ao nível dos aspectos metodológicos específicos de identificação e avaliação de 
impactes seguiram-se as orientações gerais comuns a todas as componentes do 
presente estudo de impacte ambiental. 
 
A identificação e avaliação de impactes foi feita de modo global, relacionando-se um 
conjunto definido de acções geradoras de impacte com áreas onde essas acções 
produzem impactes relevantes. 
 
Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério fundamental a 
área total que é afectada, bem como a que se refere a usos considerados mais sensíveis, 
como é a zona de galeria ripícola, sendo no entanto de considerar o facto da vegetação 
aí existente ser muito incipiente. 
 
Por outro lado, foram particularizadas as acções geradoras de impactes do 
empreendimento nas diversas fases do seu desenvolvimento: construção, enchimento e 
exploração. 
 
Na avaliação da fase de construção foram abordados aspectos relacionados com os 
processos e operações ligadas à construção, e a localização do estaleiro, e seus efeitos 
nos usos actuais do solo e efeitos sobre as acessibilidades. 
 
Na avaliação da fase de enchimento consideram-se os efeitos da ocupação física do 
espaço pela barragem e, sobretudo, pela albufeira. Será considerada a afectação das 
classes de usos actuais, na área que irá ser ocupada, situação que se prolonga à fase de 
exploração. 
 
A classificação dos impactes é feita de forma qualitativa numa escala de magnitude 
(reduzida, moderada, elevada), onde é considerada a área total afectada complementada 
com a representatividade dos usos mais sensíveis que atrás se referiram no contexto 
total dos usos afectados e relacionada com a sua significância para a envolvente.  
 
Para além destes parâmetros, levar-se-á em conta para a avaliação dos impactes, a 
natureza do impacte que, neste caso, apenas se classifica de negativa, a sua forma de 
incidência (directa ou indirecta), a probabilidade de ocorrência do impacte (certa, provável 
ou incerta) e a sua reversibilidade (reversível ou irreversível).  
 
No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os impactes na fase de construção 
serão de dimensão apenas local, podendo, na fase de exploração, assumir uma 
dimensão regional, pelos impactes indirectos e cumulativos que o processo de 
desenvolvimento regional, em parte induzido pela albufeira e pelo projecto hidro-agrícola 
que esta contribui para viabilizar, poderá ter nos usos existentes. 
 
O significado global do impacte do presente projecto é também avaliado de forma 
qualitativa, tendo em conta a representatividade dos usos mais sensíveis no total das 
afectações. 
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A análise desenvolvida será relacionada com o projecto de cota para a albufeira da 
Barragem do Couto da Piçarra elaborada em Fase de Projecto de Execução (Cota de 
NPA 255,50 m), sendo o tipo de construção da barragem indiferente para o uso do solo. 
 
 
 
 
10.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

O processo construtivo da barragem, exploração de manchas de empréstimo e o 
estaleiro, afectarão, logo no início da fase de construção, os usos actuais do solo 
ocorrentes nas áreas que irão ser ocupadas. Do mesmo modo, a abertura das fundações 
da barragem e a própria construção da barragem também constituirão afectações dos 
actuais usos do solo. 

 
De referir que no desenvolvimento do projecto foi orientação geral que as acções e 
instalações para a construção se circunscrevam ao máximo na zona a submergir, 
evitando-se assim a necessidade de recuperar áreas e reduzindo-se os impactes. 
 
Neste aspecto são particularmente importantes os casos das manchas de empréstimo 
que sendo as acções que mais alteram irreversivelmente os locais onde se realizam 
constituiriam os impactes negativos mais elevados. As manchas de empréstimo,  
localizar-se-ão em áreas de pastagem (agro-pastoris), ficarão totalmente submersas, 
aquando o enchimento da albufeira, pelo que o impacte será pouco significativo. 
 
Na generalidade, as restantes instalações constituem impactes temporários, sendo as 
áreas afectadas em parte potencialmente recuperáveis. 
 
O estaleiro será localizado sobre uma área agrícola, sendo os impactes de magnitude 
reduzidos e pouco significativos, para além de temporários.  
 
O acesso principal à barragem far-se-á através de caminhos rurais existentes, os quais, 
poderão eventualmente ser alvo de reabilitação para o efeito. Deste modo, não se prevê 
vir a existir qualquer alteração do uso do solo relacionada com a acessibilidade á área de 
projecto durante a fase de construção pelo que se consideram neste caso os impactes 
reduzidos a nulos. 
 
 
 
 
10.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Na fase de enchimento e exploração, a perda dos terrenos actualmente existentes devido 
à desmatação na fase de enchimento e submersão dos mesmos na fase de exploração 
constitui um impacte negativo e inevitável, sendo igualmente irreversível. 

 
No Quadro V. 31 apresentam-se as quantificações das várias classes de uso de solo que 
serão afectadas pela Barragem do Couto da Piçarra. 
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Quadro V. 31 – Quantificação das Classes/Sub-Classes de Uso do Solo Afectadas pela 
Barragem do Couto da Piçarra 

Classes Sub-Classes 

Barragem do Couto da 
Piçarra 

Albufeira (NPA 255,5 m) 

ha % 

Área Agro-pecuária Pastagem 11,9 94,99 

Vegetação Ripícola - 0,7 5,01 

TOTAL 12,6 12,50 

 
 
A Área Agro-pecuária (Pastagem) constitui a classe de uso de solo dominante nesta 
área, pelo que é esta mesma classe que será afectada pelo projecto da Barragem do 
Couto da Piçarra. 
 
A Vegetação Ripícola apresenta pouca importância com ocorrência exclusiva na 
envolvente das linhas de água bem como por se tratar de vegetação pouco desenvolvida. 
A área afectada ronda apenas os 0,63 ha em condições de grande limitação devido ao 
carácter torrencial da ribeira dos Lentiscais e seus afluentes bem como ao longo 
exercício de práticas culturais nos terrenos adjacentes à ribeira dos Lentiscais 
particularmente no local onde será implantado o projecto.  
 
Os impactes serão assim negativos, de magnitude reduzida, certos, imediatos, 
permanentes, locais, irreversíveis e pouco significativos face às áreas ainda existentes na 
envolvente. 
 
 
 
 
10.4 Síntese de Impactes 

Da avaliação realizada conclui-se que, na fase de construção, os impactes mais 
relevantes ao nível do uso do solo se verificam pela desmatação das áreas a inundar.  
 
São impactes negativos, reduzidos, certos, locais, directos, permanentes e 
irreversíveis. Consideram-se no entanto de pouco significado, face aos actuais usos 
de solo existentes, quer em termos de importância ecológica, quer em termos de área 
afectada, face à envolvente próxima. A implantação dos estaleiros será um impacte 
temporário, reduzido e pouco significativo.  
 
Na fase de enchimento e exploração, os impactes serão sobretudo associados à 
afectação das poucas classes e sub-classes de uso identificadas na área da Barragem 
do Couto da Piçarra, sendo esses impactes negativos, reduzidos, certos, locais, 
directos, permanentes, irreversível, e pouco significativos. 
 
No Quadro V. 32 apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de construção 
no uso do solo e no Quadro V. 33 apresenta-se a classificação de impactes para as fases 
de enchimento e exploração no uso do solo. 
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Quadro V. 32 – Classificação de Impactes na Fase de Construção 

Impacte Instalações de Apoio à 
Obra 

Estruturas Acessórias da 
Barragem 

Quantificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certa Certa 

Duração Temporária Permanente 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação 

Minimizável e 
Compensável 

Não Minimizável 

Significância Pouco Significativo Pouco Significativo 

 
 
 

Quadro V. 33 - Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Impacte 
Afectação de Área Agro-pecuária 
(Pastagem) e Vegetação Rípicola 

Quantificação Negativa 

Magnitude Reduzida 

Incidência Directa 

Grau de Certeza Certa 

Duração Permanente 

Ocorrência Imediata 

Dimensão Espacial Local 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Minimizável e Compensável 

Significância Pouco significativo 
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11. PAISAGEM 

11.1 Metodologia 

Neste capítulo proceder-se-á à identificação e avaliação dos principais impactes que a 
Barragem do Couto da Piçarra e infraestruturas associadas, irão provocar na paisagem 
durante as diferentes fases do projecto: construção, enchimento e exploração. 
 
Com base na informação disponível – Carta Militar de Portugal, Ortofotomapa, Elementos 
de projecto – no reconhecimento de campo e na caracterização da situação actual, onde 
se descreveram as principais características das unidades de paisagem presentes, 
efectuou-se a descrição e avaliação dos impactes previsíveis mais significativos, 
decorrentes de acções susceptíveis de provocar alterações nas características estruturais 
e visuais da paisagem actual, seguindo a metodologia geral utilizada para todos os 
descritores. 
 
A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos foi 
efectuada tendo em consideração que a introdução da barragem prevista e a presença 
de um plano de água a cotas superiores à do actual leito da ribeira dos Lentisecus das 
áreas, irá originar alterações nas características estruturais e visuais da paisagem, 
nomeadamente a nível da sua qualidade visual e valor cénico. 
 
Estas alterações serão fundamentalmente resultantes de modificações na leitura das 
características morfológicas do vale, em resultado da subida do plano de água, e também 
das transformações ao uso do solo, nomeadamente pela desmatação serão inundadas, 
pelo desaparecimento da vegetação da galeria ripícola ainda que a mesma seja pouco 
desenvolvida, que acompanha a linha de água e pela submersão de áreas com interesse 
paisagístico. 
 
Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes da construção, enchimento e 
exploração da Barragem do Couto da Piçarra, que a seguir se avaliam, serão decorrentes 
das seguintes acções: 
 

• Instalações de apoio à obra: 

– Implantação do estaleiro; 

– Beneficiação do acesso e movimentação de maquinaria; 

– Manchas de Empréstimo 

• Desmatação da zona a inundar pelo plano de água do novo açude e da área a 
afectar pelo estaleiro; 

• Alterações nas características paisagísticas da área afectada: 

– Construção e presença do Açude; 

– Tipo de Açude; 

– Presença da albufeira; 

– Aparecimento de uma faixa sem vegetação na zona inter-níveis; 

• Submersão de áreas com interesse paisagístico  
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11.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção  

11.2.1 Instalações de Apoio à Obra 

As infra-estruturas de apoio à construção da Barragem da Piçarra, nomeadamente o 
estaleiro e áreas para a instalação de maquinaria e estruturas de apoio à construção são 
susceptíveis de originar impactes paisagísticos, principalmente durante a fase de 
construção. 
 
A análise destes impactes será efectuada por instalação. 
 
 
a) Implantação de estaleiros 
 
O estaleiro de apoio à construção da Barragem do Couto da Piçarra localizar-se-á em 
área envolvente do açude a construir, mais concretamente a Norte da área de 
implementação. 
 
Pese embora a pequena dimensão desta zona de estaleiro, a desmatação necessária à 
implantação desta infra-estrutura abrindo algumas clareiras nesta área poderá permitir 
alguns enfiamentos visuais para o interior deste espaço. 
 
Para além dos aspectos visuais a implantação destas infra-estruturas implica também a 
movimentação de terras (aterros e escavações) que, nas zonas de maior dimensão, 
poderão ter alguma expressão. 
 
Considera-se que estas áreas terão no geral impacte negativo, directo, certo, localizado, 
reversível e temporário, sendo minimizável se aplicadas as medidas mitigadoras 
preconizadas. Em termos de significância e magnitude considera-se o impacte pouco 
significativo e de magnitude reduzida a moderada. 
 
De referir que no fim da construção o impacte negativo da sua presença, será inexistente 
desde que se proceda à sua remoção e à recuperação paisagística destas áreas, 
conforme expresso nas medidas de minimização preconizadas. 
 
A médio / longo prazo, a maior diversidade e riqueza ecológica e paisagística da 
vegetação instalada, que irá substituir a vegetação que foi desmatada na fase de 
construção irá, muito provavelmente dar origem a impactes de sinal positivo. 
 
 
 
b) Manchas de Empréstimo 
 
A zona das manchas de empréstimo localizar-se-ão próximo da futura barragem de forma 
a garantir que a área de empréstimo ficará posteriormente submergida pelo regolfo da 
albufeira de acordo com o exposto da FIG. III.4. 
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Apesar do considerado volume de terras a remover, a localização das manchas de 
empréstimo em locais que serão desmatados por se encontrarem na área de regolfo, 
contribuem para que o impacte durante a fase de construção seja temporário, localizado, 
reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. Tal aspecto assume tanto ou 
mais importância se tivermos em consideração que a área em causa é maioritariamente 
ocupada por vegetação de sequeiro. 
 
 
 
c) acesso à barragem 
 
Da análise dos desenhos de projecto, bem como da FIG. III.4, constata-se que não será 
para já necessário proceder à abertura de novas vias estando apenas previsto a 
reestruturação/melhoramento das vias existentes pelo que os movimentos de terra 
resultantes serão pouco relevantes e os impactes originados, durante a fase de 
construção, negativos, directos, temporários, localizados, irreversíveis, certos, 
minimizáveis, de magnitude reduzida, e pouco significativos. 
 
 
 
 
11.2.2 Desmatação 

Esta acção, que se estenderá a toda a área a alagar e na zona de implantação do 
estaleiro, terá lugar durante a fase de construção, antes do início do enchimento do 
acude, constituirá um impacte visual que importa considerar, sobretudo devido à já 
elevada acessibilidade visual da maioria das áreas a alagar e à reduzida estratificação 
vertical da vegetação que predomina na área de regolfo (dominada por vegetação de 
sequeiro). 
 
Este impacte, de carácter temporário e restringido à fase de construção, ao alterar 
bruscamente o uso actual do solo modificará significativamente o valor intrínseco da 
paisagem, classifica-se de forma genérica como negativo, imediato, directo e certo. 
 
Apesar da ocupação predominante ser de área agrícola com alguns matos pontuais 
associados, verifica-se que junto à linha de água principal serão desmatadas áreas de 
vegetação ripícola ainda que esta vegetação não esteja muito desenvolvida. Em 
consequência desta realidade estes impactes serão tanto mais significativos quanto 
maior for o período de tempo que mediar entre a desmatagem e o enchimento da 
albufeira. 
 
Os critérios utilizados para a classificação da magnitude e do significado do impacte 
decorrente da desmatação foram os seguintes: 
 

– Magnitude elevada para as situações em que mais de 30% da área desmatada 
seja ocupada com vegetação considerada com interesse paisagístico e / ou 
quando mais de 50% dessa área esteja incluída em áreas com riscos de erosão 
(incluindo zonas escarpadas). 
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– Magnitude moderada para as situações em que a área desmatada afecte 
vegetação considerada com interesse paisagístico numa percentagem 
compreendida entre 10% e 30% da área do regolfo e / ou quando as áreas com 
riscos de erosão (incluindo zonas escarpadas) tenham, na área a desmatar uma 
percentagem compreendida entre os 25% e 50%. 

– Magnitude reduzida para as situações em que a vegetação com interesse 
paisagístico seja afectada em valores inferiores aos anteriormente referidos. 

 
 
Quanto à significância, e tendo em conta que a importância deste tipo de vegetação nas 
características paisagísticas do vale, considerou-se existir uma relação directa entre o 
valor da magnitude e o valor da significância. Neste sentido considerou-se: 
 

• Impacte muito significativo nas situações em que se verifica uma magnitude 
elevada; 

• Impacte significativo nas situações em que se verifica uma magnitude 
moderada; 

• Impacte pouco significativo nas situações de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
11.2.3 Construção do Açude e Órgãos Anexos 

Durante a fase de construção, a desmatação que será efectuada mais perto da zona de 
implantação da barragem, poderá potenciar alguns destes enfiamentos visuais e 
possibilitar, pontualmente, a visualização deste local, bem como das alterações 
morfológicas necessárias à sua construção. 
 
Os impactes serão negativos, localizados, certos, temporários, de magnitude moderada 
mas pouco significativos. 
 
Também, durante esta fase, o desvio temporário do leito da ribeira para a execução das 
obras de construção da barragem e estruturas anexas, a escavação do canal de ligação 
à linha de água afluente e a implantação da conduta do circuito hidráulico, para além do 
movimento de maquinaria, o ruído e o aumento de poeiras no ar, serão factores que 
originarão impactes paisagísticos nesta zona. 
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11.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

11.3.1 Presença do Açude 

Os impactes paisagísticos esperados para a fase de exploração serão de reduzida 
magnitude e pouco significativos, podendo ainda ser minimizados procedendo-se ao 
reforço da vegetação da galeria ripícola na zona a jusante da barragem e da vegetação 
arbórea e arbustiva, nos pontos de onde for possível visualizar esta infra-estrutura. A sua 
preservação ficará também atenuada pela existência da própria albufeira, integrando este 
novo elemento, pelo que globalmente é um impacte pouco significativo. 
 
O acesso previsto que corresponde a um melhoramento de um já existente, que permite 
a ligação, em redor da ribeira dos Lentiscais irá favorecer a possibilidade de leitura da 
lagoa que, em termos visuais, esta infraestrutura irá originar. 
 
Esta nova realidade, contribuirá simultaneamente, de forma positiva, para a visualização 
de uma extensa área do novo plano água da Barragem do Couto da Piçarra. 
 
O açude a construir terá igualmente impactes diversos em termos paisagísticos, sendo 
esses impactes visíveis sobretudo na vista sob o coroamento para jusante e de jusante 
para a barragem. 
 
A estrutura da barragem é inserida, com impactes visuais negativos, de magnitude 
moderada, certos, locais, directos, imediatos, permanentes, irreversíveis e significativos.  
 
 
 
 
11.3.2 Presença da Albufeira 

O enchimento da albufeira do Açude do Couto da Piçarra com um nível máximo de cheia 
de 256,20 e o nível de pleno armazenamento (NPA) será de 255,50, tendo a altura 
máxima do açude da barragem uma altura de 11,70. 
 
Esta subida do plano de água, dadas as características topográficas da zona a alagar, 
alterará de forma significativa a imagem do actual relevo uma vez que a UHP afectada 
não tem elementos da paisagem idênticos ao Plano de Água que será criado, mantendo-
se, no entanto, a leitura de zona de campina a partir da UHP localizada na sua 
envolvente (UHP Castelo Branco – Penamacor, Idanha). 
 
O novo plano de água, sujeito a uma variação de nível, devido aos consumos e 
evaporação no período seco, originará a perda de alguns aspectos que apresentam 
actualmente valor ecológico e paisagístico, a ausência de vegetação ribeirinha que não 
será possível restabelecer na zona de rebaixamento no período seco. 
 
Sendo, no entanto, um rebaixamento progressivo terá um aspecto natural, sendo possível 
que a humidade residual entre os afloramentos rochosos seja rapidamente preenchida 
pelo nascimento de herbáceas que darão um enquadramento de interesse. 
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Estas áreas perdidas ou afectadas não alterarão significativamente o tipo de paisagem 
dominante da região envolvente, pelo que considera-se que a presença da albufeira da 
Reserva, sendo um elemento diferenciador, terá um impacte paisagístico positivo dado 
que as características da solução adoptada têm materiais de enrocamento que reduzem 
fortemente o carácter artificial da barragem. 
 
 
 
 
11.3.3 Aparecimento de uma Faixa Sem Vegetação na Zona Inter-níveis  

A variação do nível de água numa albufeira, dando a origem a zonas inter-níveis 
caracterizadas pela ausência total de vegetação, constitui normalmente um dos impactes 
paisagísticos de maior significado na área de regolfo. 
 
Este impacte, que se cinge à fase de exploração, assume usualmente grande 
importância, uma vez que se faz sentir em todo o perímetro da albufeira e sobretudo 
quando não é possível criar condições para a instalação de vegetação nesta zona de 
oscilação do nível das águas. 
 
Esta coroa sem revestimento vegetal, origina um forte contraste visual entre o plano de 
água e a zona de encostas a cotas superiores ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA) 
sendo os impactes de maior magnitude e significado sentidos nas margens mais vistas e 
nas de menor inclinação. 
 
As características diferenciadas de variação do plano de água na albufeira em estudo 
levam-nos a analisar o impacte da zona inter-níveis tendo por base do plano de água 
nesta albufeira terá máxima cheia de 256,20 e o nível de pleno armazenamento (NPA) 
será de 255,50. A altura máxima do açude da barragem será de 11,70 ml. 
 
Na maioria da zona envolvente à albufeira / lagoa, o terreno é muito pouco declivoso, 
apresentando um perfil transversal de relativa uniformidade. 
 
O impacte será assim muito moderado, não se esperando que a zona interníveis (período 
húmido / período seco) seja negativa paisagisticamente de forma significativa. Na zona 
mais próxima da barragem, onde os declives são mais pronunciados, a evolução 
anteriormente referida será semelhante com as vantagens da zona intervencionada ser 
muito menor devido a esses declives e por isso com maior impacte negativo. 
 
 
 
 
11.4 Síntese de Impactes 

Na fase de construção os principais impactes encontram-se relacionados com as 
alterações ao uso do solo e ao relevo natural. 
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Em termos de uso de solo a desmatação das áreas de intervenção (área a alagar, zona 
da barragem, áreas de infraestruturas de apoio à obra) constitui o impacte mais 
significativo, com especial destaque para a desmatação da zona a inundar. Este impacte, 
de sinal negativo, foi classificado no geral como pouco significativo e de magnitude 
reduzida, se tiver em atenção o uso do solo dominante na área de intervenção (zona de 
sequeiro). 
 
Na fase de exploração identificaram-se impactes negativos e impactes positivos qualquer 
deles decorrentes da subida do nível da água na albufeira. 
 
Os principais impactes de sinal negativo são originados pela submersão de pequenos 
troços do rio com interesse paisagístico. Esses impactes classificam-se como pontuais, 
de magnitude reduzida e pouco significativo, sendo potencialmente minimizável, como 
melhoria da galeria ripícola em alguns troços das margens da albufeira. 
 
O aparecimento de uma zona inter-níveis desprovida de vegetação, nas margens da 
albufeira foi considerado um impacte negativo, de magnitude reduzida a moderada, 
directo, permanente, certo, local, não minimizável, e pouco significativo. 
 
Por outro lado, o desvio do rio para a linha de água afluente com manutenção/valorização 
do corredor ripícola constituirá um impacte positivo, de magnitude elevada, directo, certo, 
local, permanente, médio prazo, irreversível e muito significativo. 
 

Quadro V. 34 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Paisagem 

Impacte Instalação de Apoio à 
Obra 

Desmatação  Construção 

Qualificação Negativa Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida Reduzida  

Incidência Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo Certo 

Duração Temporário / 
Permanente 

Permanente Temporário  

Ocorrência Imediata Curto Prazo Imediata 

Dimensão Espacial Local Local Local 

Reversibilidade Reversível / Irreversível Irreversível Reversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável Não Minimizável Minimizável 

Significância Pouco Significativa Pouco Significativa Pouco Significativa  
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Quadro V. 35 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Paisagem 

Impacte 
Presença do 

Açude 
Tipo de Açude
Enrocamento Albufeira 

Qualificação Negativa Positiva Negativa 

Magnitude Reduzida Elevada Reduzida 

Incidência Directa Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo Certo 

Duração Permanente Permanente Permanente 

Ocorrência Curto Prazo Imediata Médio Prazo 

Dimensão Espacial Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Minimizável Minimizável Minimizável 

Significância Pouco 
Significativa 

Muito 
Significativa 

Pouco 
Significativa 
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12. SOCIOECONOMIA  

12.1 Metodologia 

A análise de impactes seguiu a metodologia geral adoptada para a globalidade do EIA e 
que se encontra descrita no início deste capítulo. 
Especificamente, a análise de impactes na presente componente foi desenvolvida com a 
especial preocupação de identificar e avaliar em Fase de Projecto de Execução, os 
principais impactes que irão ocorrer na área directamente afectada pelo aproveitamento e 
sua envolvente próxima, e que ocorrerão, fundamentalmente, na fase de construção. 
Procurou-se também identificar e avaliar os principais impactes na fase de exploração, 
desde logo os inerentes à própria razão de ser do projecto: a constituição de uma reserva 
hídrica para abastecimento da rega de Olival. 
 
Em síntese foram analisadas as seguintes dimensões de impacte: 
 
i) Fase de Construção: 

– Impactes da obra no emprego e actividades económicas locais; 

– Efeitos sociais e económicos da presença do contingente de trabalhadores nos 
meios sociais locais; 

– Incómodo ambiental para as populações da envolvente, resultante de operações 
e actividades inerentes à construção (e.g. ruído, poeiras, atravessamento de 
povoações por veículos pesados, etc.). 

ii)  Fase de Enchimento e Exploração: 
– Afectação permanente do espaço pelo enchimento da albufeira; 

– Constituição de novas paisagens resultantes da presença da albufeira; 

– Regime de exploração (Utilização de reservas hídricas). 
 
 
 
 
12.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

A fase de construção prolongar-se-á por um período de cerca de meio ano e implicará 
várias fases de trabalho que exigirão mão-de-obra, que poderá ser local ou não. Para 
além desta força de trabalho, será empregue nos projectos outra mão-de-obra, 
nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projecto e gestão das obras, de construção de equipamentos, no 
fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc. Esta mão-de-obra será 
empregue directamente nos projectos, mas exercerá a sua actividade fora da sua 
área de influência imediata; 
 

• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 
serralharia, carpintaria, manutenção e reparação automóvel, etc.. Esta é uma 
mão-de-obra envolvida nos projectos de forma indirecta, mas cuja actividade se 
situa na área de influência imediata do projecto. 
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 Demografia 
 
O principal impacte destas obras ao nível da demografia será um aumento da população 
presente nas áreas de intervenção, particularmente durante a fase de duração dos 
trabalhos (de aproximadamente 6 meses).  
 
Compreende-se que a presença dos trabalhadores envolvidos na construção da 
Barragem do Couto da Piçarra tenha um impacte positivo, moderado, directo, provável, 
temporário, local embora pouco significativo, devido ao reduzido número de 
trabalhadores expectável. 
 
 

 Emprego 
 
Algumas operações requerem trabalhadores especializados, havendo no entanto, outros 
trabalhos que poderão ser executados por mão-de-obra menos qualificada. Se a mão-de-
obra necessária for contratada na envolvente da área de intervenção registar-se-á um 
efeito positivo na taxa de desemprego, embora de pequena expressão. 
 
Também o aumento da procura de serviços pode contribuir para criar um ou outro posto 
de trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região onde se insere a Barragem, 
nomeadamente nas ligadas ao sector da restauração e hotelaria. 
 
Assim, o impacte da Barragem do Couto da Piçarra no emprego é positivo, moderado, 
directo e indirecto, provável, temporário, local embora pouco significativo, uma vez que o 
número de trabalhadores expectável é reduzido. 
 
 

 Actividades Económicas 
 
A existência de um contingente permanente de quadros técnicos e trabalhadores da obra, 
e outros envolvidos nas operações de transporte, as necessidades inerentes às 
operações de construção, a existência de um número importante de veículos e 
maquinaria, exercerão, necessariamente, os seus efeitos ao nível da actividade 
económica local. 
 
Em geral, os principais efeitos far-se-ão sentir no comércio, quer em termos de consumo 
directo, quer da venda a retalho e grossista, nomeadamente ao nível do fornecimento de 
produtos e materiais para a obra; em pequenas industrias (produtos metálicos e 
carpintaria metálica, reparações) que possam vir a desempenhar algum papel em termos 
de apoio à construção do empreendimento hidráulico, ou industriais que possam vir a 
participar em sub-empreitadas; na hotelaria; na restauração e similares (cafés, bares); no 
fornecimento de produtos alimentares. 
 
Prevê-se assim, que a execução desta obra venha a ter uma influência positiva ao nível 
da dinamização das actividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se 
fica a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerado pelos trabalhadores 
da obra.  
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A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à 
procura gerada pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e 
reparação automóvel, venda de combustível, etc.  
 
Este incremento na actividade económica representa um impacte positivo, moderado, 
directo e indirecto, provável, temporário, local embora pouco significativo, uma vez que 
mais uma vez o número de trabalhadores expectável é reduzido. 
 
 

 Qualidade de Vida 
 
A construção da Barragem implica o transporte de materiais e equipamentos, o que 
envolve obrigatoriamente a circulação de veículos pesados e ruidosos. Esta 
movimentação dará origem a perturbações devido aos ruídos provocados pela 
maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais o que, necessariamente, causa 
incómodo às populações. 
 
O transporte de materiais e equipamentos deverá ser efectuado, sempre que possível, 
evitando o atravessamento de núcleos populacionais. 
 
O receptor sensível mais próximo do acesso corresponde ao Monte dos Lentiscais, 
situado a cerca de 2 km da área de projecto, sendo a rede viária pouco utilizada, inclusive 
o caminho de terra batida que serve de acesso ao referido monte e à barragem. Assim, 
não é espectável, que a utilização dos caminhos de acesso ao local da Barragem do 
Couto da Piçarra tenha um impacte significativo neste monte agrícola pelo que os 
impactes são considerados pouco significativos e de magnitude reduzida. 
 
As actividades de construção realizadas na área da Barragem do Couto da Piçarra não 
causarão incómodos expressivos nas habitações existentes, uma vez que estas se 
encontram à mesma distância (2 km) do local de implantação do projecto. 
 
O estaleiro deverá ser implantado que em termos de qualidade de vida tenha em atenção 
os seguintes aspectos: 
 

• Dentro do limite da propriedade; 

• O mais afastado possível das habitações ai existentes; 

• Num local que permita a utilização dos caminhos existentes na propriedade. 
 
A sua localização deverá ter em consonância os condicionamentos ambientais 
identificados quer para este descritor quer para os restantes. 
 
De qualquer modo, o espaço fica situado fora da área inundável, pelo que implica a 
ocupação temporária de terrenos e a eliminação também temporária do respectivo uso. 
 
A ocupação existente na área envolvente é constituída por área agrícola-pastoril (em 
pousio), pelo que a sua ocupação temporária não implicará impactes sociais ou 
socioeconómicos significativos. 
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O empreendimento hidráulico em estudo não implicará a construção de um caminho de 
acesso ao coroamento da barragem uma vez que será aproveitado um caminho rural já 
existente para o efeito, estando por isso mesmo os impactes desde logo minimizados. 
 
Assim, o impacte da construção da Barragem do Couto da Piçarra na qualidade de vida é 
negativo, reduzido, directo, certo, temporário, local e pouco significativo, uma vez que o 
receptor sensível mais próximo localiza-se a cerca de 2 km. 
 
 
 
 
12.3 Avaliação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração 

Na fase de enchimento da albufeira, alguns dos impactes da fase de construção, como a 
eliminação dos usos actuais do solo, assumirão forma definitiva. 
 
Não foram identificados pontos de atravessamento (estradas nacionais e/ou caminhos 
rurais), pelo que não haverá restabelecimentos. 
Finalmente, na fase de enchimento inicia-se o processo de transformação definitiva da 
paisagem com a uniformização dos vales pouco pronunciados da Ribeira dos Lentiscais e 
dos seus afluentes e criação do plano de água. 
 
Uma vez concluído o enchimento da albufeira e iniciada a exploração do aproveitamento, 
são previsíveis diversos impactes dos quais se destacam os seguintes: 
 
 

 Demografia 
 
Na fase de exploração não são esperados impactes a nível demográfico, uma vez que a 
Barragem do Couto da Piçarra funcionará de forma “autónoma”, sem que seja necessária 
a presença contínua de técnicos no local, com excepção dos períodos de manutenção 
e/ou reparação dos equipamentos, e algumas operações de controlo, mas que não terão 
qualquer significado na demografia local. 
 
O impacte do projecto na demografia local é assim reduzido ou nulo. 
 
Além do referido, salienta-se o impacte indirecto na demografia inerente à viabilização do 
Projecto de instalação do Olival Super Intensivo. Assim, associado à instalação deste 
projecto prevê-se um aumento da população nas áreas de intervenção do mesmo. 
 
Como tal, compreende-se que a presença dos trabalhadores envolvidos no Projecto do 
Olival Super Intensivo (cerca de 3 trabalhadores permanentes em fase de exploração e, 
alguns trabalhadores eventuais equivalentes a 5 postos de trabalho a tempo inteiro 
durante os três primeiros anos para além das restantes necessidades de mão-de-obra 
pontuais) tenha um impacte positivo, moderado, indirecto, provável, temporário e 
permanente, local embora pouco significativo devido ao reduzido número de 
trabalhadores expectável.   
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 Actividades Económicas e Emprego 

 
Apesar do funcionamento da barragem não exigir trabalhadores permanentes no local, é 
necessária a visita periódica de técnicos que assegurem algumas operações de controlo 
e de manutenção dos equipamentos instalados.  
 
No entanto, o número reduzido de técnicos envolvidos nestas operações, assim como a 
baixa frequência da sua ocorrência conduz a que a exploração da barragem não tenha 
qualquer impacte directo no emprego local. 
 
O impacte do projecto nas actividades económicas e emprego é assim inexistente. 
 
No entanto, a viabilização do Projecto do Olival Super Intensivo associado à exploração 
da Barragem do Couto da Piçarra tem impactes indirectos nas actividades económicas e 
emprego. Isto porque, inerente à instalação/exploração do Projecto do Olival Super 
Intensivo encontra-se a criação de 3 postos de trabalho permanentes. Prevê-se ainda 
que durante os três primeiros anos o Olival venha a necessitar de mão de obra eventual 
equivalente a 5 postos de trabalho a tempo inteiro. As restantes necessidades de mão-
de-obra, nomeadamente a colheita mecânica da azeitona, são pontuais e supridas com 
prestação de serviços. Além do referido, a presença do Olival Super Intensivo contribui 
para a dinamização de certas actividades económicas associadas às operações culturais 
características deste tipo de cultura.   
 
Deste modo, o impacte da Barragem do Couto da Piçarra inerente à viabilização do 
Projecto do Olival Super Intensivo no emprego bem como na dinamização das 
actividades económicas é positivo, moderado, indirecto, permanente e temporário, local 
embora pouco significativo, tendo em conta o número reduzido de trabalhadores 
expectável bem como as operações culturais inerentes à prática da Olivicultura. 
 
 

 Constituição e Utilização de Reservas Hídricas 
 
A formação de uma reserva hídrica constitui o maior impacte positivo de elevada 
significância para a propriedade agrícola. 
 
A albufeira totaliza uma capacidade máxima de armazenamento de 508 919 m3, à cota de 
NPA 255,5 m. 
 
Deste modo, o projecto em estudo destina-se exclusivamente à produção de água para 
rega agrícola viabilizando a instalação de 242 ha de Olival Super Intensivo com um 
consumo de água de 2 000 m3/ha/ano. 
 
A gestão de caudais ambientais e o apoio ao combate a incêndios são outras funções 
importantes permitidas pela constituição das reservas hídricas. 
 
Este impacte é positivo, directo e indirecto, certo, permanente, de incidência local e 
regional, reversíveis, de magnitude elevada a moderada e muito significativo a 
significativo, dependendo da dimensão espacial. 
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 Qualidade de Vida  

 
Durante a fase de exploração da barragem não existe a emissão de poluentes 
atmosféricos nem são gerados níveis de ruído, que conduzam a situações de 
incomodidade das populações locais, como se pode constatar pela avaliação de impactes 
dos respectivos descritores. 
 
Sendo assim, ao nível da qualidade de vida, a fase de exploração da Barragem do Couto 
da Piçarra terá impactes praticamente negligenciáveis, já que não se prevê acréscimo de 
incómodos sobre as habitações e núcleos populacionais mais próximos (montes 
agrícolas), que se localizam a cerca de 2 km. 
 
O impacte do projecto nas actividades económicas e emprego é assim reduzido , mas se 
tivermos em atenção objectivo do mesmo, ou seja, a constituição de uma reserva de 
água que permitirá o regadio de uma área de 242 ha o impacte será positivo, pois para 
assegurar o funcionamento dessa era de regadio será necessário um número de 
trabalhadores permanentes e mais alguns temporários. Este aspecto assume tanto ou 
mais importância se tivermos em atenção que se trata de um projecto de 
desenvolvimento agrícola que estará ser comparticipado com fundos comunitários. 
.Assim sendo indirectamente teremos um impacte positivo, certo, permamente, local e 
regional e de magnitude moderada. 
 
 

 Constituição de Novas Paisagens  
 
A criação do plano de água constituído pela albufeira poderá contribuir para o 
desenvolvimento de novos pontos e motivos de atractividade. 
 
A concepção proposta, com o restabelecimento da ribeira dos Lentiscais para a linha de 
água afluente mantendo o seu contínuo ecológico, constituirá um exemplo de formas de 
aproveitamento das potencialidades criadas. 
 
O impacte da construção da Barragem do Couto da Piçarra na valorização de novas 
paisagens será assim positivo, indirecto, provável, permanente, local e regional e de 
magnitude e significância potencialmente moderado e pouco significativos. 
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13. PATRIMÓNIO 

13.1 Metodologia 

13.1.1 Fase de Construção 

As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas no âmbito do projecto da 
barragem do Couto da Piçarra (Idanha-a-Nova) não revelaram a existência de sítios com 
valor patrimonial. Por este motivo, não se prevêem impactes patrimoniais negativos no 
decurso da execução deste projecto, não existindo condicionalismos patrimoniais à sua 
realização. 
 
 
 
 
13.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se prevêem impactes patrimoniais negativos, sendo 
por isso considerados nulos. 
 
 
 
 
13.1.3 Síntese 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área em estudo 
demonstraram a inexistência de sítios com valor patrimonial. Perante esta situação, não 
existem motivos para inviabilizar este projecto, pelo que globalmente os impactes 
conhecidos na fase de construção e na fase de exploração são nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto em 
análise. 
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14. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

14.1 Metodologia 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos impactes do projecto no 
ordenamento do território. 

 
De um ponto de vista analítico, e como acontece com todos os projectos, importa 
distinguir entre: 
 

• Impactes resultantes da ocupação física do território, com os condicionamentos 
que tal ocupação implica na sua utilização e gestão. Este tipo de impactes inicia-
se na fase de construção e prolonga-se pela fase de exploração. 
 

• Impactes resultantes directa ou indirectamente, do funcionamento do projecto e, 
que como tal, são inerentes à fase de enchimento e exploração. 

 
 
Tendo em conta os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, a 
afectação de regime de uso do solo é avaliada tendo em conta as classes e categorias de 
uso do solo constantes na Carta de Ordenamento do PDM de Idanha-a-nova. 
 
A avaliação será feita, quantitativamente, pelo cálculo de áreas afectadas por categoria 
de espaço e, qualitativamente, tendo em conta o destino e aproveitamento do solo 
definidos pela respectiva classificação e qualificação. 
 
É ainda analisada a conformidade ou concordância do projecto em análise com os 
restantes instrumentos de gestão do território identificados no capítulo de caracterização 
do ambiente afectado. 
 
A análise da interferência do projecto com as condicionantes legalmente estabelecidas 
será efectuada, quantitativamente (nos casos que tal se justifica), pelo cálculo das áreas 
afectadas, e, qualitativamente, pela análise da afectação dos objectivos que norteiam a 
definição da respectiva restrição ou dos efeitos práticos sobre os motivos de servidão 
definidos. 
 
Em suma, para a avaliação dos impactes decorrentes da implementação do projecto em 
estudo, foram tidas em conta as características do projecto e as principais acções 
previstas, nomeadamente a implementação da Barragem do Couto da Piçarra, a 
instalação do estaleiro de obra e a exploração de manchas de empréstimo. 
 
Os impactes resultantes da construção, enchimento e exploração do projecto prendem-se 
com a afectação directa de áreas integradas em planos de ordenamento e de 
condicionantes existentes no local de projecto. 
 
Neste descritor foi feita uma identificação das áreas legalmente condicionadas e de 
outras áreas sensíveis abrangidas pelo presente projecto. 
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14.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 

14.2.1 Condicionantes Legais 

De acordo com as condicionantes do PDM em estudo, a zona de implantação do projecto 
abrangem áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), e Reserva Agrícola 
Nacional pelo que os impactes são classificados de negativos, directos, temporários, 
localizados, reversíveis, de magnitude e significância mediana. 
 
No que se refere às estruturas de apoio (estaleiro e manchas de empréstimo) constata-se 
eu as mesmas não interferem com áreas classificadas como REN e RAN pelo que o 
impacte é considerado como nulo. 
 
 
 
Reserva Ecológica Nacional 

 
Às áreas classificadas como REN é aplicado o previsto na legislação actualmente em 
vigor (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto). 
 
Neste contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas em REN, este 
diploma refere (Art.º 20º, n.º 1 e 2) que nas áreas incluídas na REN sendo “proibidas 
acções, públicas ou privadas, que se consubstanciem em operações de loteamento, 
obras de urbanização, construção e ou ampliação, obras hidráulicas, vias de 
comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal”, exceptuando 
aquelas consideradas “insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico das áreas 
integradas na REN”. 
 
No n.º 3 do mesmo artigo é ainda referido que “Consideram -se compatíveis com os 
objectivos mencionados no número anterior os usos e acções que, cumulativamente: a) 
Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; e b) 
Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante (…)”. Da 
análise do Anexo II verifica-se que as infra-estruturas de “Abastecimento público de 
Água” se encontram compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN. 
 
De acordo com a Carta de Condicionantes parte da área afecta ao presente projecto, 
nomeadamente a área abrangida pela estrutura e respectiva albufeira, encontra-se 
classificada parcialmente como Reserva Ecológica Nacional (REN) mais concretamente 
como Zona ameaçada pelas Cheias, Cabeceiras de Linha de Água e Leito do curso de 
Água. Esta área coincide essencialmente com a envolvente da ribeira dos Lentiscais. 
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Reserva Agrícola Nacional 
 
Criada com o pressuposto da defesa e protecção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afectação à agricultura, a RAN revela-se um significativo contributo para 
o desenvolvimento da agricultura nacional e para o correcto processo de ordenamento do 
território. Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, 
de 16 de Novembro, foi depois regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 
Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro. Estes 
diplomas foram recentemente revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março 
que estabelece que, nos solos da RAN “São interditas todas as acções que diminuam ou 
destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e solos, 
tais como… obras de construção”. 
 
No entanto, o presente projecto integra-se no regime de excepção, ao abrigo das quais a 
obra poderá ser executada (alínea l) do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009): 
“Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas pública…” No n.º 
7 do Art.º 23.º estabelece-se a forma de articulação deste regime com o processo de AIA, 
que implica a consulta à entidade regional da RAN, ao abrigo dos n.os 9 e 10 do Art.º 13.º 
do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio. 
 
A representatividade da Reserva Agrícola Nacional ocorrente na área de estudo da 
Barragem do Couto da Piçarra encontra-se ilustrada na Carta de Condicionantes, 
correspondendo as áreas definidas nos PDM. 
 
De referir que as Manchas de Empréstimo se encontram parcialmente na área de 
inundação, sendo que estas áreas se consideram parte integrante da zona de 
implantação de projecto não estando as mesmas classificadas como RAN ou REN. Por 
outro lado, dado se encontrarem na zona inundada, após a implantação do projecto (fase 
de enchimento e exploração) os riscos de erosão destes locais serão nulos, pelo que o 
impacte é considerado de temporário. 
 
Assim, conclui-se que não existe incompatibilidade de usos entre as áreas assim 
classificadas e a implantação das estruturas de apoio à obra. 
 
 
 
 
14.2.2 Ordenamento 

De acordo com a Carta de Ordenamento do referido regulamento do PDM de Idanha-a-
Nova, a Barragem do Couto da Piçarra está implantada em terrenos classificados como 
Espaços Agro-Florestais e Espaços Agrícolas de Produção. 
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De acordo com o Artigo 17º referente ao Regime de restrições e condicionamentos 
“…Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei, ficam interditas nestes 
espaços as práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das 
camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de exploração ou 
destinadas a ocupações expressamente autorizadas para cada classe e categoria de 
espaço”. 
 
De acordo com o Artigo 20º referente Instalações agro-pecuárias “Sem prejuízo do 
disposto na legislação aplicável a cada caso, a Câmara Municipal poderá autorizar a 
edificação de instalações destinadas à actividade agro-pecuária sujeitas aos seguintes 
condicionamentos: 
 

a) A área bruta de construção máxima é de 2000 m2; 

b) A altura máxima é de 4,5 m, medidos à platibanda ou beirado e um piso; 

c) Os efluentes de instalações agro-pecuárias ou de nitreiras não podem ser 
lançados directamente em linhas de água, devendo ser previamente 
assegurado o seu tratamento bacteriológico e químico; 

d) O afastamento mínimo a zonas residenciais e equipamentos colectivos é de 
200 m.” 

 
 
Assim, da Carta de Ordenamento da Área em Estudo da Barragem do Couto da Piçarra, 
verifica-se que a área do projecto se localiza integralmente nas seguintes classes: 
 
 

• Espaço Agrícola de Produção 
 
Segundo o Artigo 22º os Espaços agrícolas de produção “...são os que detém maior 
potencial agrícola no concelho, englobando, nomeadamente, os solos integrados na 
Reserva Agrícola Nacional. Sem prejuízo do disposto nos artigos 17º, 18º, 19º e 20º 
deste Regulamento, as condições de edificabilidade nos espaços agrícolas de produção 
que não integrem a Reserva Agrícola Nacional são as previstas na legislação aplicável 
que regulamenta utilizações não agrícolas nesta Reserva, competindo à Câmara 
Municipal verificar o cumprimento dessas condições. 
 
 

• Espaço Agro-florestais 
 
Segundo o Artigo 29º ” …1 - Os espaços agro-florestais são aqueles que, tendo vocação 
predominantemente florestal, deverão ser ordenados em termos de uso múltiplo, 
admitindo usos agrícolas, pastoris e agro-florestais tradicionais, ou ser objecto de 
medidas de reconversão agrária. 
 
2 - O regime de edificabilidade é idêntico ao regime geral de edificabilidade dos espaços 
florestais. 
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Pelo facto da zona de implantação da Barragem do Couto da Piçarra e respectivas 
estruturas de apoio na fase de obra se situarem numa Espaços Agrícolas de Produção e 
Espaço Agro-Florestal, considera-se que o impacte gerado é negativo, de magnitude 
média, certo, permanente e irreversível, uma vez que se tratam de zonas que após a 
implantação do projecto irão permitir a rega do olival que será implantada na envolvente 
da área.  
 
Deste modo, em virtude da solução apresentada, das características do terreno , mas sim 
de uma área de sequeiro tal como se pode verificar pelas fotos apresentadas nas figuras 
seguintes (FIG. V. 2 e FIG. V. 3). 
 

 

FIG. V. 2 – Área de Implantação do Projecto 

 

 

FIG. V. 3 – Área de Implantação do Projecto com Predominância de zonas de sequeiro 
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14.3 Avaliação de Impactes na Fase de Enchimento e Exploração 

14.3.1 Condicionantes Legais 

No quadro seguinte são apresentadas as áreas afectadas pelo açude (Área de estudo 
total), de acordo com as condicionantes do PDM em estudo: 

 

Quadro V. 36 – Quantificação das Condicionantes Afectadas pelo Açude do Couto da 
Piçarra 

Classes 

Açude do Couto da Piçarra 

Albufeira (NPA 508 919 m3) 

ha % 

REN – Cabeceiras Linhas Água 1,27 18,35 

REN – Áreas Ameaçadas Cheias 2,51 50,60 

REN – Linhas Água (509m) 2,54 19,94 

RAN 2,32 18,579 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que a área de implantação da Barragem do 
Couto da Piçarra incidirá sobretudo em áreas REN classificadas como áreas ameaçadas 
pelas Cheias, verificando-se também a afectação de áreas classificadas como 
Cabeceiras de Linhas de Água e Linhas de água. Deve no entanto realçar-se que estas 
áreas em algumas situações estão sobrepostas. 
 
No que diz respeito à afectação de áreas classificadas como RAN constata-se a 
afectação de 2,31 ha da área em estudo, correspondendo esta mancha a solos com 
capacidade agrícola elevada associados à ribeira dos Lentiscais. 
 
O caminho e o açude ocuparão essencialmente áreas de baldios onde existe 
maioritariamente áreas de sequeiro.  
 
 
 
 
14.3.2 Ordenamento 

Terminada a fase de construção, onde se verificaram os impactes negativos mais 
significativos decorrentes da afectação de espaços de uso e de condicionantes, na fase 
de exploração, por seu lado, consideram-se os impactes como negativos, medianos, 
directos, permanentes e irreversíveis, sobretudo na garantia de fornecimento de água 
para assegurar a rega do olival. 
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Quadro V. 37 – Quantificação das classes de ordenamento Afectadas pelo Açude do Couto 
da Piçarra 

Classes 

Açude do Couto da Piçarra 

Albufeira (NPA 508 919 m3) 

ha % 

Áreas Agrícolas de Produção 3,53 28,23 

Áreas  Agro-florestais 8,97 71,77 

 
Segundo o Regulamento do PDM de Idanha-a-Nova, a área onde se insere o projecto é 
classificada como Áreas Agrícolas de Produção (28,23 % da área de projecto) e Áreas 
Agro-Florestais sendo a percentagem de área afectadas de 71,77 % da área de projecto.  
 
É no entanto importante realçar-se que as características actualmente existentes neste 
local não são coincidentes com esta classificação dado que com o trabalho de campo 
efectuado em Outubro de 2009 se constatou que a área em causa se trata de uma zona 
de sequeiro.  
 
 
 
14.4 Síntese de Impactes 

O impacte relativo às condicionantes legais pode classificar-se de negativo, reduzido, 
directo, temporário no caso das estruturas de apoio à obra, e moderado e permanente 
local a regional. O impacte é considerado de significativo para a albufeira, e pouco 
significativo a nulo para as estruturas de apoio à obra. 
 
O impacte relativo ao ordenamento de território pode classificar-se de negativo, 
mediano, directo, temporário no caso das estruturas de apoio à obra, e permanente no 
caso das albufeiras, local a regional. O impacte é considerado significativo. 
 

Quadro V. 38 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Condicionantes 

Impacte Estaleiro  Manchas de 
Empréstimo 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporária Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Reversível 

Capacidade de Minimização 
ou Compensação Minimizável Minimizável 

Significância Pouco Significativo Pouco significativo 
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Quadro V. 39 – Classificação de Impactes na Fase de Construção – Ordenamento 

Impacte Estaleiro  Manchas de 
Empréstimo 

Qualificação Negativa Negativa 

Magnitude Reduzida Reduzida 

Incidência Directa Directa 

Grau de Certeza Certo Certo 

Duração Temporária Temporária 

Ocorrência Imediata Imediata 

Dimensão Espacial Local Local 

Reversibilidade Reversível Reversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Minimizável Minimizável 

Significância significativo significativo 

 
 
 
 

Quadro V. 40 – Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Condicionantes 

Impacte Açude do Couto da Piçarra 

Qualificação Negativa 

Magnitude Reduzida 

Incidência Directa 

Grau de Certeza Certo 

Duração Permanente 

Ocorrência Imediata 

Dimensão Espacial Regional 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Não minimizável nem 
compensável 

Significância Significativo 
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Quadro V. 41 - Classificação de Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – 
Ordenamento 

Impacte Açude do Couto da Piçarra 

Qualificação Negativa 

Magnitude Medianaa 

Incidência Directa 

Grau de Certeza Certo 

Duração Permanente 

Ocorrência Imediata 

Dimensão Espacial Regional 

Reversibilidade Irreversível 

Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Não minimizável nem 
compensável 

Significância Significativo 
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15. ANÁLISE DE RISCO 

15.1 Enquadramento Legal 

O Regulamento de Segurança de Barragens foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 344/2007, 
de 15 de Outubro, o qual revogou o anterior Regulamento publicado no Decreto-Lei  
n.º 11/90, de 6 de Janeiro. As barragens abrangidas pelo âmbito de aplicação do diploma 
podem ser classificadas nos dois grupos seguintes: 
 

i)  Grandes barragens, de altura igual ou superior a 15 m, ou barragens de altura 
igual ou superior a 10 m cuja albufeira tenha capacidade superior a 1 milhão 
de metros cúbicos; e 

 
ii)  Barragens de altura inferior a 15 m que não estejam incluídas no grupo 

anterior e cuja albufeira tenha capacidade superior a 100 000 m3. 
 
 
O Regulamento em vigor tem por objecto a segurança de barragens durante as fases de 
projecto, construção, primeiro enchimento, exploração e abandono. O controlo de 
segurança das barragens compete às seguintes entidades: 
 

1) Entidades da Administração Pública: 
 

a) Instituto da Água (INAG), na qualidade de Autoridade Nacional de 
Segurança de Barragens (Autoridade); 

 
b) O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na qualidade de 

Consultor da Autoridade em matéria de controlo de segurança das 
barragens; 

 
c) A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), como entidade 

orientadora e coordenadora das actividades de protecção civil ao nível 
nacional; 

 
 

2)  Comissão de Segurança de Barragens, que funciona junto do INAG e tem a 
composição e as competências definidas no Regulamento; 

 
3)  Dono de obra. 

 
 
Na fase de projecto compete à Autoridade pronunciar-se sobre os projectos das 
barragens e proceder à sua aprovação do ponto de vista da aplicação do Regulamento, e 
ainda, promover o envio à ANPC da informação necessária à elaboração dos planos de 
emergência externos. 
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No que respeita ao dono de obra, na fase de projecto, compete-lhe promover a 
elaboração do projecto e de todos os estudos de apoio necessários, incluindo a revisão 
do plano de observação pelo LNEC para as barragens da classe(1), e submetê-los a 
aprovação da Autoridade no âmbito do Regulamento. 
 
Para a boa execução do Regulamento de Segurança das Barragens haviam sido 
estabelecidas as seguintes Portarias regulamentares ao Decreto-Lei n.º 11/90, de 6 de 
Janeiro: 
 

• Portaria n.º 846/93, de 10 de Setembro, que aprovou as Normas de Projecto de 
Barragens; 
 

• Portaria n.º 847/93, de 10 de Setembro, que aprovou as Normas de Observação e 
Inspecção de Barragens; 
 

• Portaria n.º 246/98, de 21 de Abril, em cujo anexo foram aprovadas as Normas de 
Construção de Barragens. 

 
 
As disposições destas Portarias continuam a aplicar-se, até serem revistas de modo a 
assegurar-se o seu total enquadramento com o actual Regulamento de Segurança de 
Barragens (Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de Outubro). Serão ainda estabelecidas 
normas de exploração de barragens, por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna, das finanças, do ambiente, do 
ordenamento do território e do desenvolvimento regional, da economia, do 
desenvolvimento rural e das obras públicas. 
 
 
 
 
15.2 Introdução 

Uma barragem, pela possibilidade de aproveitamento da capacidade de armazenamento 
da água e da energia acumulada na albufeira, constitui um benefício elevado para a 
sociedade, mas como qualquer outra actividade humana tem associado um risco de 
ocorrência de acidentes ou incidentes. 
 
Deste modo, é indispensável o controlo da sua segurança estrutural, hidráulica, 
operacional e ambiental, de modo a reduzir esse risco a um valor mínimo, já que é 
reconhecida a impossibilidade de eliminação total do risco. 

                                                 
 
(1) As barragens são classificadas em função dos danos potenciais a elas associados, nas classes seguintes 
por ordem decrescente da gravidade dos danos: a) Classe I; b) Classe II; e c) Classe III. Esta classificação 
deve ter em conta as vidas humanas, bens e ambiente, de acordo com as regras constantes do anexo ao 
Regulamento de Segurança de Barragens. 
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Pelo reconhecimento desta situação, nos últimos anos tem-se vindo a registar na maioria 
dos países, nomeadamente Portugal, a elaboração de Regulamentos de Segurança de 
Barragens cada vez mais exigentes (em Portugal foi aprovado o novo regulamento 
através do Decreto-Lei n.º 344/2007 de 15 de Outubro substituindo o anterior de 1990), 
pois a segurança deste tipo de estrutura depende fundamentalmente dos seguintes 
factores: 
 

• Qualidade do Projecto, que deverá ter em consideração as diversas 
características do local, tais como a morfologia do vale, a geologia, os caudais 
de cheia, a actividade sísmica, a sedimentologia, a disponibilidade de zonas de 
empréstimo para materiais de construção e o contexto da rede viária envolvente, 
os quais constituem factores condicionantes, além da selecção do tipo de 
barragem e do material de construção adequado face ao meio envolvente; 
 

• Qualidade da Construção, que deverá cumprir o definido no projecto da 
barragem sendo fundamental o aspecto da fiscalização e controlo de qualidade 
dos materiais e dos processos construtivos; 
 

• Operação e Manutenção da barragem, devendo para o efeito ser utilizado 
pessoal especializado e com formação adequada além de implementados 
sistemas de monitorização da barragem e respectivo equipamento, com vista à 
detecção atempada de situações anómalas potencialmente conducentes a 
incidentes ou acidentes. 

 
 
No contexto da presente Análise de Risco serão avaliados com especial detalhe os 
perigos induzidos pela barragem e sua albufeira, que colocam em risco potencial a vida 
e/ou saúde das populações e a integridade dos bens materiais localizados nos vales a 
jusante. 
 
Deste modo, no Ponto 15.3 identificam-se os riscos associados às barragens, seguida da 
avaliação qualitativa dos riscos para a saúde e de segurança tendo em conta as 
características da Reserva de Água da Piçarra. 
 
 
 
 
15.3 Identificação dos Riscos 

Os perigos induzidos por uma barragem, embora sejam diversos e variem desde 
acontecimentos súbitos, a graduais até inesperados, podem ser agrupados em dois 
grandes grupos: 
 

• Riscos para a Saúde; 
 

• Riscos de Segurança. 
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Os riscos para a saúde na sequência da instalação de uma barragem limitam-se quase 
exclusivamente aos países de clima tropical e sub-tropical, quando a barragem está 
associada a sistemas de irrigação do solo, e estão relacionados com o aumento da 
incidência de determinadas doenças tropicais na população localizada nas proximidades 
da infra-estrutura. 
 
Os riscos de segurança têm como origem a incapacidade de retenção da  
barragem, propiciando a propagação para jusante da energia hidráulica acumulada na 
albufeira. 
 
Estes riscos podem ser induzidos directamente, devido por exemplo ao galgamento da 
barragem por insuficiência da capacidade do descarregador de cheias, ou indirectamente 
na sequência de um sismo. 
 
O acidente de carácter excepcional e de consequências mais graves é a ruptura da 
barragem, que origina uma onda de inundação, a qual pode provocar vítimas e elevados 
prejuízos económicos além de danos ambientais. 
 
No Quadro V. 42 resumem-se para cada um dos tipos de riscos acima mencionados, as 
principais causas e consequências. 
 
 

Quadro V. 42 – Principais Riscos Típicos Associados a Barragens 

Tipo de Risco Causa Consequências 

Para a Saúde 

• Degradação da qualidade da água; 

• Clima quente e húmido; 

• Existência dos agentes de propagação. 

• Propagação de Doenças 
Tropicais 

De Segurança 

• Falha Estrutural: 

− Erro de projecto; 

− Erro de construção; 

− Instabilidade geológica, 

− Infiltração. 

• Perda da Capacidade de Armazenagem: 

− Sedimentação; 

− Subsidiência; 

− Movimento dos solos. 

• Súbita Oscilação da Água da Albufeira: 

− Sismo; 

− Tempestade; 

− Tornado; 

− Deslizamento de terras. 

• Galgamento da Barragem 

 

e/ou  

 

• Ruptura da Barragem 

Fonte: Adaptado de “Dam Safety and the Environment”, 1990. 
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15.4 Avaliação dos Riscos para a Saúde 

Os riscos para a saúde associados à existência de uma grande albufeira são 
particularmente importantes nos países de clima tropical ou subtropical, onde as 
condições climáticas favorecem a propagação das doenças associadas à degradação da 
qualidade da água, e em albufeiras que integram sistemas de irrigação dos solos, que 
propiciam locais para habitat das espécies envolvidas no ciclo de transmissão destas 
doenças. 
 
Estando a Reserva de Água da Piçarra localizada num clima caracterizado por verões 
quentes e secos, onde não há registo da presença de agentes patogénicos associados a 
doenças tropicais, nem estando prevista a instalação de um sistema de irrigação dos 
solos, pode-se concluir que o risco para a saúde pública é desprezável. 
 
 
 
 
15.5 Avaliação dos Riscos de Segurança 

15.5.1 Evolução Histórica dos Acidentes 

A análise dos registos de acidentes em barragens permite concluir, sem margens para 
dúvidas, que as barragens projectadas e construídas actualmente são mais seguras do 
que antigamente. 
 
Isso mesmo é demonstrado no Quadro V. 43 onde se apresenta o número total de 
acidentes relacionado com o período de construção, sendo evidente que é nas barragens 
mais antigas e portanto tecnologicamente menos evoluídas, que se verificam a maior 
parte dos problemas. 
 
 

Quadro V. 43 – Acidentes em Barragens Relacionados com a Época de Construção 

Período % de Acidentes Total Construído 

1850 - 1899 4% 600 

1900 - 1909 3,5% 400 

1910 - 1919 2,6% 600 

1920 - 1929 1,9% 1 000 

1930 - 1945 0,7% 1 900 

 
 
Na realidade, a melhoria das condições de segurança das barragens actuais deve-se a 
desenvolvimentos tecnológicos, que incluem: 
 

• Melhoria da compreensão dos fenómenos físicos associados à estabilidade 
das barragens; 

 
• Melhoria das características de resistência dos materiais de construção; 
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• Estudos geológicos e hidrogeológicos mais aprofundados; 
 

• Evolução das técnicas de construção e de fiscalização; 
 

• Procedimentos mais sistematizados em termos de controlo de segurança na 
fase de exploração; 

 
• Utilização de sistemas informáticos no projecto, no controle da qualidade na 

fase construtiva e na implementação e controle das regras de exploração dos 
empreendimentos, incluindo o controle da segurança estrutural e hidráulico – 
operacional. 

 
 
Estes avanços tecnológicos traduziram-se na redução da percentagem média de 
acidentes em barragens de 2,2%, no período de 1900 a 1945, para menos de 0,5% a 
partir de 1950. 
 
Analisando por outro lado, os acidentes em grandes e pequenas barragens, constata-se 
que estas últimas apresentam entre 1900 e 1969 uma percentagem de acidente de 2,4% 
enquanto no mesmo período, esse valor foi de apenas 1,7% para as grandes barragens. 
 
Esta diferença pode ser explicada pelo facto de nas grandes barragens os padrões de 
rigor e exigência adoptados nas fases de projecto e construção, como na fase de 
exploração serem normalmente mais severos do que os adoptados em algumas 
barragens de menor dimensão, sendo que o grau de especialização dos diversos agentes 
envolvidos nas grandes barragens, é, por via de regra, superior ao prevalecente em 
empreendimentos de menor envergadura. 
 
Dos vários acidentes e incidentes possíveis de ocorrer numa barragem, a sua ruptura 
embora seja um acidente de baixa probabilidade, constitui o risco de segurança de maior 
gravidade pelo que em seguida será efectuada uma análise detalhada destas 
ocorrências. 
 
 
 
 
15.5.2 Análise Estatística dos Acidentes com Ruptura 

15.5.2.1 Identificação das causas 

Em traços gerais, as causas de ruptura das barragens podem ser classificadas em dois 
tipos: 
 

• Causas naturais; 
 

• Causas provocadas pela acção humana. 
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Das primeiras causas destacam-se as seguintes: 
 

• Insuficiente capacidade de vazão dos órgãos descarregadores face a uma 
afluência anormal, que constitui cerca de um terço das situações de ruptura. 
Esta afluência anormal pode resultar de precipitações excepcionais, do 
deslizamento de encostas ou outros acontecimentos similares; 

 
• Alteração desfavorável da estabilidade ou resistência do corpo da barragem, 

das fundações e encontros e ainda das vertentes da albufeira, que em conjunto 
são responsáveis por mais de 30% dos acidentes com ruptura registados; 

 
• Actuação de um sismo intenso que possa dar origem a solicitações 

hidrodinâmicas excessivas ou provocar o escorregamento das vertentes da 
albufeira. 

 
 
Das segundas causas são exemplos os actos de guerra ou sabotagem, os erros de 
projecto ou de construção e as acções incorrectas na exploração da albufeira ou dos 
respectivos órgãos de segurança. 
 
No Quadro V. 44 apresenta-se a distribuição das causas de ruptura pelo tipo de 
barragem, de acordo com os dados publicados pela International Commission On Large 
Dams (ICOLD). 
 
 

Quadro V. 44 – Causas de Ruptura vs. Tipo de Barragem 

Causa de 
Ruptura 

Tipo de Barragem 

Betão Enrocamento Alvenaria 

NA(1) %(2) NA(1) %(2) NA(1) %(2) 

Erro de Projecto 1 7% --- --- --- --- 

Falha nas Fundações 

• Local inadequado 

• Resistência ao cisalhamento 

• Infiltração 

• Erosão interna 

• Deformação 

 
1 
4 
1 
3 
--- 

 
 
 

60% 

 
--- 
--- 
5 

12 
2 

 
 
 

17% 

 
--- 
1 
1 
4 
--- 

 
 
 

43% 

Falha do Material de Construção 1 7% 4 4% --- --- 

Comportamento Estrutural da Barragem --- --- 39 35% --- --- 

Acções de Magnitude Excepcional 

• Galgamento 

• Sismo 

• Ruptura da barragem a montante 

• Outras 

 
3 
--- 
--- 
1 

 
 

26% 

 
36 
3 
4 
5 

 
 

44% 

 
5 
--- 
2 
1 

 
 

57% 

TOTAL 15 100% 110 100% 14 100% 
(1) - NA: Número de Acidentes com Ruptura 
(2) - Percentagem 
Fonte: “Dam Failures Statistical Analysis”, 1995 
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Segundo os dados registados, a principal causa de ruptura das barragens em betão é a 
falha das fundações (60%), na sequência de falta de resistência ao cisalhamento ou 
erosão interna, seguida do galgamento. 
 
Nas barragens de enrocamento e de alvenaria, a principal causa da ocorrência de ruptura 
é o galgamento, que representa cerca de 35% em ambos os casos. 
 
Dado o projecto em causa se referir a uma barragem de enrocamento este parâmetro 
assume maior relevância perante os restantes. Ainda assim optou-se por colocar as 
outras duas soluções por forma a termos um melhor enquadramento do projecto. 
 
 
 
 
15.5.2.2 Distribuição dos acidentes pelo tipo de barragem 

Segundo um estudo publicado em 1983 pela International Commission on Large Dams, 
que envolveu um universo de 33 países e cerca de 14 700 barragens, verificou-se que no 
caso das barragens em betão apenas 0,5% apresentaram acidentes de ruptura e que 
este valor é de 1,3% e 0,7% para as barragens em aterro de enrocamento e de alvenaria, 
respectivamente. 
 
No Quadro V. 45 apresenta-se a distribuição das rupturas em barragens segundo o tipo, 
a altura e a idade, de acordo com uma adaptação apresentada em Almeida (1982), de 
dados da International Commission on Large Dams. 
 

Quadro V. 45 – Distribuição das Rupturas de Barragens Segundo o Tipo, a Altura e a Idade 

Tipo 
Número de Acidentes com 

Ruptura Registados 
Percentagem de Acidentes 

com Ruptura 

Betão 
Gravidade 
Contrafortes 
Arcos múltiplos 

13 12% 

Betão 
Arco 

5 5% 

Terra 
Enrocamento 

82 76% 

Alvenaria 8 7% 
Altura 

5  -  15 m 
15  -  30 m 
30  -  50 m 
50  -  100 m 

 > 100 m 
Não conhecida 

 
8 

66 
18 
13 
1 
2 

 
7% 

61% 
17% 
12% 
1% 
2% 

Idade 
Fase de construção 
Primeiro enchimento  
Durante os primeiros 5 anos 
Depois dos primeiros 5 anos 
Não conhecida 

 
18 
28 
17 
38 
7 

 
17% 
26% 
16% 
35% 
6% 
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A análise do quadro permite concluir que é nas barragens de aterro (barragem de terra 
ou de enrocamento), que se verifica um maior número de acidentes de ruptura (76% dos 
casos) sendo as barragens de betão, bastante mais seguras. 
 
Em relação à altura das barragens, constata-se que é nas com altura entre 15 e 30 m, 
que se observam maior número de rupturas, que constituem mais de metade dos 
acidentes. 
 
No caso das barragens com mais de 100 m de altura, a percentagem de acidentes com 
ruptura é de apenas 1%, o que é indicativo da sua segurança. 
 
No caso em análise, o açude apresentará uma altura de 11,50 m, enquadrando-se deste 
modo nas barragens com 7% de acidentes de ruptura. 
 
Quanto ao período de ocorrência de rupturas nas barragens, verifica-se que cerca de 
43% destas situações observam-se durante a fase de construção e o primeiro 
enchimento da barragem. 
 
 
 
 
15.5.2.3 Frequência dos acidentes e consequências 

A análise estatística baseada nos registos históricos de acidentes com ruptura de 
barragens, indica uma probabilidade de ocorrência entre 1x10-4 e 4x10-4 por barragem e 
por ano [2,6], o que segundo os critérios holandeses se trata de um acontecimento raro. 
 
No entanto, o significado real desta probabilidade é muito contestado devido à não 
homogeneidade da amostra, que inclui barragens antigas e modernas e de todos os tipos 
estruturais. 
 
Em termos de consequências, a destruição total ou parcial de uma barragem provoca um 
aumento repentino do caudal no trecho do rio a jusante, formando na maioria dos casos, 
uma onda de frente abrupta que se propaga com elevada velocidade provocando à sua 
passagem uma elevação da cota da água do rio e a inundação das respectivas margens. 
 
Esta onda de cheia brusca actua como um agente destruidor até à completa dissipação 
da energia hidráulica acumulada na barragem, que é função da altura e do volume de 
água armazenada. 
 
Assim, caso existam aglomerados populacionais ou habitações dispersas nas zonas de 
inundação produzidas pela passagem da onda de cheia, produzir-se-ão elevados 
prejuízos em termos de potencial perda de vidas humanas e destruição de estruturas. 
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Deste modo, o risco efectivo associado a uma barragem é resultado do produto da 
probabilidade de ocorrência, do acidente pelo risco potencial, que é função dos efeitos 
físicos do acidente resultantes da inundação a jusante, que depende da onda de cheia 
induzida e do tipo de ocupação do vale. 
 
Tratando-se os acidentes de ruptura de barragens de acontecimentos com baixa 
probabilidade de ocorrência mas elevados danos pessoais quando ocorrem, o risco 
associado a este tipo de estruturas é traduzido pelo risco social, que é um indicador da 
sua possível gravidade. 
 
Na FIG. V. 4, apresentam-se as curvas típicas da probabilidade vs. fatalidade associadas 
à ruptura de barragens, riscos naturais e actividades humanas. 
 
Constata-se assim, que o risco social correspondente à ruptura de uma barragem é 
inferior ao associado a todos os acidentes de causas naturais e sismos, aproximando-se 
do associado a todas as actividades humanas para um elevado número de fatalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. V. 4 – Curva de Probabilidade Vs. Fatalidade 
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15.5.2.4 Extrapolação para a Situação em Análise 

Extrapolando os dados históricos de acidentes com ruptura em barragens para a Reserva 
de Água do Açude do Couto da Piçarra, constituída ou por uma barragem em 
enrocamento, concluiu-se que a tipologia de barragem em enrocamento constitui o tipo 
de barragem com maior percentagem de acidentes. 
 
Por outro lado, se atendermos às estatísticas de acidentes com ruptura de barragens em 
função da sua altura, verifica-se que a probabilidade de ruptura da barragem é da ordem 
dos 7%. 
 
Os dados acima apresentados permitem concluir, que no caso da Solução 1 com 
barragem em betão, a probabilidade global de acidente com ruptura é para a 
situação em análise é reduzida. 
 
Além disso, tendo em conta que os dados estatísticos publicados se referem a acidentes 
ocorridos em barragens de vários tipos e algumas com mais de 50 anos, que 
consequentemente disponham de projectos menos rigorosos e técnicas de construção e 
monitorização tecnologicamente menos avançadas do que as que serão adoptadas na 
barragem em estudo, pode-se concluir que a probabilidade anual de ruptura nesta 
situação será inferior a 1x10-4 por barragem e por ano, o que significa, menos de uma 
ruptura em 10 000 anos. 
 
Por outro lado, tendo em consideração que algumas das causas mais frequentes de 
ruptura das barragens são as acções de magnitude excepcional, como por exemplo o 
galgamento, em qualquer dos projectos das barragens em estudo esta situação foi 
precavida, pois está previsto o dimensionamento do descarregador de cheia para um 
período de retorno de 1000 anos. 
 
Quanto à perda de capacidade de armazenamento da barragem na sequência de 
fenómenos de sedimentação, que favorecem a ocorrência de galgamentos em caso de 
cheias excepcionais devido ao assoreamento da albufeira, de acordo com dados 
publicados esta situação é mais crítica nas barragens de pequena dimensão. 
 
A ocorrência de sismos constitui um risco de acidente em barragens pois além da 
possibilidade de ruptura, o que atendendo às actuais normas de projecto é pouco 
provável, existe sempre a possibilidade de provocarem deslizamentos de terra para o 
interior da barragem com consequente aumento das tensões e redução da capacidade de 
armazenamento. 
 
Não apresentando a solução em estudo uma barragem com altura superior a 100 m, que 
incrementa a possibilidade da respectiva albufeira poder originar sismos induzidos pelo 
enchimento, pelo que não se considerara relevante este aspecto. 
 
Face ao descrito anteriormente, conclui-se que a ruptura de uma barragem é um 
fenómeno com fraca probabilidade de ocorrência, principalmente se projectada, 
construída e monitorizada de acordo com as normas e conhecimentos actuais. 
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Contudo, reconhece-se que tal como em qualquer outra actividade humana, é impossível 
eliminar completamente o risco de acidente. As consequências de uma ruptura de uma 
barragem dependem principalmente das características da cheia induzida e do tipo de 
ocupação do vale a jusante. 
 
A avaliação dos potenciais danos induzidos foi efectuada para a solução em estudo. 
 
O estudo das consequências da eventual ocorrência de um acidente numa barragem 
envolve a definição dos cenários de acidente considerados plausíveis, tendo em conta as 
características estruturais da barragem e a geometria do vale em que esta se insere, 
independentemente da probabilidade que se lhes possa associar.  
 
Com base na análise efectuada e para qualquer uma das alternativas estudadas 
constatou-se que numa situação muito improvável de ruptura total de barragem não se 
prevê a inundação de qualquer mancha urbana na proximidade da ribeira dos Lentiscais. 
 
Recorde-se, no entanto, que a probabilidade de haver uma ruptura para qualquer uma 
das alternativas em estudo é da ordem de 1 ocorrência em cada 10 000 anos. 
 
O projecto deverá portanto considerar o nível de riscos avaliados, de modo a assegurar 
todas as condições de segurança de acordo com os regulamentos nacionais e 
internacionais. 
 
 
 
 
15.6 Síntese de Impactes 

Face ao descrito anteriormente, conclui-se que os riscos para a saúde associados à 
construção e exploração da do açude do Couto da Piçarra são desprezáveis, uma 
vez que não se observa nenhuma das condições necessárias ao desenvolvimento das 
doenças tropicais geralmente atribuídas à presença destas infra-estruturas.  
 
Quanto aos riscos de segurança, a situação mais grave de acidente é a ruptura da 
barragem, cuja probabilidade de ocorrência é muito baixa, da ordem de uma ruptura 
em 10 000 anos. 
 
No entanto, a melhor forma de minimizar a possibilidade da ocorrência do acidente de 
ruptura, ainda que o acontecimento seja improvável é a aplicação das mais recentes 
normas de projecto e das melhores tecnologias na construção da barragem, além da 
implementação de sistemas de monitorização em fase de exploração, que permitam a 
regular observação do comportamento da estrutura e, em tempo útil, a adopção de 
medidas correctivas ou medidas de segurança de recurso, sempre em articulação com as 
diversas entidades com jurisdição na segurança das barragens e na gestão das 
albufeiras, e, quando pertinente, com o acompanhamento da autoridade de protecção 
civil. 
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CAPÍTULO V.2 
IMPACTES CUMULATIVOS 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste subcapítulo do EIA procede-se a uma análise dos impactes cumulativos relevantes 
associados à Barragem do Couto da Piçarra. 
 
Em termos de impactes, no Quadro V. 46 indicam-se os impactes mais significativos do 
projecto em análise, susceptíveis de serem classificados como impactes cumulativos. 
Nesse quadro referem-se igualmente as acções causadoras de cada impacte 
seleccionado e os indicadores de análise.  
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Quadro V. 46 – Principais Impactes, Respectivas Acções Causadoras e Indicadores de 
Análise 

Impacte Causas Indicadores 

Afectação Geológica / Solos 
e Uso dos Solos 

- Inundação da área da albufeira 
- Extensão da zona afectada  

- Extensão da albufeira 

Climatologia - Criação da albufeira 
- Geadas, humidade, nevoeiros 

e amplitudes térmicas 

Hidrologia 
- Capacidade de armazenagem; 

- Regularização do rio 

- Regularização de caudais; 

- Controle de cheias e secas; 

- Potencial de uso de água; 

- Disponibilidades hídricas 

Afectação da Flora e 
Vegetação 

- Desmatação e área inundada; 

- Envolvente próxima 

- Espécies e habitats afectados; 

- Número de espécies afectadas 
referenciadas 

Afectação da Fauna 
Terrestre 

- Inundação de área da 
albufeiras e criação do Plano 
de Água; 

- Efeito de barreira 

- Extensão da barreira e grau de 
permeabilidade para as 
espécies da fauna terrestre 

Alteração dos ecossistemas 
Aquáticos 

- Criação da albufeira 

- Efeito de barreira da barragem 

- Áreas de habitat (locais e 
desova); 

- Espécies exóticas 

Alteração da Qualidade da 
Água 

- Criação da albufeira - Eutrofização 

Alteração da Paisagem - Inundação da área de albufeira 
- Extensão de vales encaixados 

com paisagem semi-natural; 

- Extensão da albufeira 

Desenvolvimento 
Socioeconómico 

- Reforço das disponibilidades 
hídricas 

- Melhoria do abastecimento 
público 

 
Em geral neste troço em estudo não existem valores geológicos significativos e as 
características encaixadas do vale não faz prever situações de instabilidade. 
 
Na região da área em estudo estes recursos são fracamente afectados, pois esta região 
onde se insere o subsistema não apresenta áreas significativas de solos de valor, sendo 
a sua maioria esqueléticos e de fraca capacidade de uso. 
 
O impacte cumulativo é assim classificado de negativo, directo, permanente, de 
magnitude reduzida e significância também reduzida. 
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Relativamente ao clima, as alterações serão muito locais não se prevendo que a albufeira 
de Serra Serrada tenha qualquer incidência na região agora em estudo, bem como e do 
mesmo modo não é possível que a barragem do Couto da Piçarra tenha qualquer 
impacte nas áreas envolventes das outras infraestruturas. 
 
Em geral, o impacte da fase de exploração será assim positivo, de magnitude 
reduzida, permanente, incerto, local, irreversível e pouco significativo. 
 
Em termos de hidrologia, constata-se que neste troço da ribeira dos Lentiscais não existe 
actualmente intervenção humana expressiva nas suas condições naturais, sendo que os 
impactes cumulativos da construção da  barragem serão assim elevados e significativos 
na hidrologia e na gestão dos recursos hídricos no conjunto da Bacia Hidrográfica. 
 
Os impactes cumulativos da barragem do Couto da Piçarra serão assim positivos, de 
magnitude elevada, directos, certos, permanentes, de ocorrência a médio prazo, 
regional, irreversível e muito significativos. 
 
A afectação da flora e vegetação pela barragem do couto da Piçarra corresponde 
essencialmente a habitats de pastoreio e ripícolas que constituem os habitats 
predominantes neste troço. 
 
Deste modo, os impactes cumulativos são reduzidos em relação aos impactes já 
concretizados pelas infraestruturas existentes. 
 
O impacte cumulativo será negativo, reduzido, directo, certo, permanente e imediato. 
Será de dimensão local, irreversível, minimizável e pouco significativo. 
 
No caso dos habitats ripícolas, a solução em estudo contribuirá para a melhoria deste 
corredor, compensando as áreas perdidas. Os impactes cumulativos desta intervenção 
serão positivos, elevados, directo, certo, permanente e imediato. Será de dimensão 
local, irreversível, compensável e muito significativo 
 
Os impactes cumulativos de afectação de habitats para a fauna terrestre correspondem à 
criação do efeito de barreira cumulativo ao longo  da ribeira e da perda dos habitats 
ripícolas. 
 
As características da ribeira dos Lentiscais não induzem impactes significativos na 
transposição do rio. 
 
Considera-se assim que os impactes cumulativos serão negativos, reduzidos, directos, 
certos, permanentes e imediatos. Será de dimensão local, irreversível, minimizável e 
pouco significativo. O efeito barreira é anulado, sendo os impactes cumulativos 
positivos, elevados, directos, certos, permanentes e imediato, locais a regionais, 
irreversíveis, compensáveis e muito significativos. 
 
Por outro lado, a criação de um novo plano de água constituirá igualmente um potencial 
elevado de criação de novos habitats ligados aos planos de água da albufeira e à 
disponibilidade da água, que poderá determinar o crescimento da biodiversidade e do 
número de indivíduos que as utilizam, particularmente em relação à avifauna, aos 
anfíbios. 
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Os impactes cumulativos da albufeira serão assim, em geral, negativos, mas de 
magnitude reduzida, indirectos, prováveis, permanentes, de curto a médio prazo, 
regionais, irreversíveis e fortemente minimizáveis, podendo potenciar a evolução para 
um impacte positivo. São assim pouco significativos. 
 
Nos ecossistemas aquáticos há vários factores que têm de ser considerados: 
 

• A baixa probabilidade de ocorrência de populações piscícolas neste troço do rio; 

• A definição de objectivos ambientais e de programas de medidas que permitam 
cumprir, em toda a área da bacia hidrográfica deste rio, os critérios exigidos pela 
nova legislação europeia da água (DQA), através dos planos de gestão de bacia 
hidrográfica, a publicar brevemente. 

 
Neste sentido, foi tido em consideração a necessidade de articular as medidas de 
mitigação relativamente à quebra de continuidade fluvial, que só fazem sentido se forem 
planeadas de forma integrada com as dos empreendimentos já existentes, ou a construir. 
 
Deste modo, os impactes cumulativos da Barragem do Couto da Piçarra são em geral 
positivos, em relação à situação actual e futura na ribeira dos Lentiscais pelos efeitos 
positivos no contributo que dará para o equilíbrio e sustentabilidade quer na área de 
implantação do projecto, quer na zona para jusante. 
 
A magnitude será moderada, a incidência directa e certa e a duração permanente. O 
impacte será imediato, sendo regional, irreversível e significativo. 
 
Os impactes cumulativos na qualidade da água são em geral muito semelhantes aos 
identificados nos ecossistemas aquáticos. 
 
A renovação das afluências e a gestão dos caudais lançados para jusante também 
contribuirão para a renovação da massa de água, com impactes positivos na qualidade 
da água. 
 
Serão impactes de magnitude reduzida, directos, certos, permanentes, imediatos, 
regionais, irreversíveis e significativos. 
 
Os impactes cumulativos na paisagem estão relacionados com as alterações já 
originadas pelas diferentes infraestruturas existentes, fundamentalmente no âmbito das 
alterações ao uso actual do solo e na imagem do relevo, decorrente da subida do plano 
de água factores que terão influência directa nos aspectos estruturais e visuais da 
paisagem.  
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CAPÍTULO VI 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS 

IMPACTES IDENTIFICADOS 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação dos impactes decorrentes da análise do projecto 
e da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste ponto as medidas de 
interesse para a minimização ou potenciação dos impactes identificados no Estudo de 
Impacte Ambiental da Barragem do Couto da Piçarra em fase de projecto de execução 
(EIA). 
 
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objectivos ou 
momentos fundamentais: 
 

− Evitar os impactes; 

− Minimizar os impactes não evitáveis; 

− Compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 
 
 
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 
 

− Medidas para a Fase de Construção, desdobradas em medidas de carácter geral 
respeitantes à fase de construção e que consistem num conjunto de boas práticas 
ambientais, a ser tomado em consideração pelo adjudicatário / dono de obra e 
medidas específicas por descritor; 

 
− Medidas para a Fase de Exploração apresentadas por descritor. 

 
 
Para uma melhor leitura, as medidas propostas, para além de numeradas, serão 
identificadas com siglas específicas indicativas do tipo de medida a implementar, 
nomeadamente: 
 

• Medidas de Minimização Gerais – MG 
 

• Medidas Especificas por Descritor 
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• Para a Fase de Construção - FC 

• Para a Fase de Exploração - FE 
 
 
Num último ponto procede-se à síntese das medidas de minimização e a uma avaliação 
da sua importância para a redução de impactes. 
 
As medidas identificadas estão avaliadas em termos da sua importância para a 
minimização de impactes em: 
 

• Medidas pouco importantes ( ) 
 

• Medidas importantes ( ) 
 

• Medidas muito importantes ( ) 
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1.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

No Quadro VI. 1 apresenta-se uma listagem das medidas de minimização de carácter 
geral a adoptar durante a construção da Barragem do Couto da Piçarra. 
 
 

Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral para a Fase de Construção 

Número da 
Medida Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais Descritor (1) 

MG 1 
Previamente ao início da obra devem ser promovidas acções de sensibilização 
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes sejam 
devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre. 

Todos 

MG 2 

Programar as obras: para que na fase de limpeza e movimentação geral de terras para 
a execução das obras, onde se verifiquem acções que envolvem a exposição de solo a 
nu (desmatação, limpeza de resíduos e decapagem da terra vegetal) ocorra 
preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir 
com a época das chuvas permite evitar, com razoável eficiência os riscos de erosão, 
transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adoptar as 
necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à 
diminuição da sua capacidade erosiva. 

Todos 

MG 3 
Não eliminar os recursos naturais existentes na área em redor à albufeira, devendo ser 
salvaguardada uma faixa ao longo da margem com 3 m de largura medidos abaixo do 
NPA. 

Todos 

Instalação e Funcionamento dos Estaleiros 

MG 4 

Na localização dos estaleiros e outras infra-estruturas de apoia à obra deve ser tida em 
consideração a cartografia das condicionantes à localização de estaleiros e outras 
infra-estruturas de apoio à obra, onde constam os seguintes locais: 
 
- Solos de aptidão agrícola elevada, especialmente os classificados como 

RAN; 
- Solos incluídos na REN; 
- Linhas de água; 
- Leitos de cheia; 
- Captações de água para abastecimento público; 
- Locais de interesse arqueológico e arquitectónico. 

Todos 

MG 5 
As manchas de empréstimo necessárias para a remoção de material para a construção 
da barragem, estas localizar-se-ão dentro da área da futura barragem, ficando 
posteriormente submersas. 

Todos 

MG 6 

O estaleiro deverá possuir um local para o armazenamento adequado dos diversos 
tipos de resíduos, de acordo com a sua tipologia, e de acordo com a legislação em 
vigor, enquanto estes aguardam encaminhamento para valorização / eliminação em 
instalações licenciadas / autorizadas. 

Todos 

MG 7 As águas residuais do estaleiro devem ser encaminhadas para uma fossa séptica 
estanque, com capacidade adequada. 

RH 
RES 

MG 8 A área de estaleiro e de parque de materiais (caso exista) deverão ser vedadas. 
SE 
PAI 

MG 9 

A execução de acções poluentes deve ser restrita aos locais do próprio estaleiro. 
Determinadas acções como a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com 
combustíveis e outros materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados e 
onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. 

SU 
RH 

RES 

MG 10 
Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais 
impermeabilizados, com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, 
cobertos. 

SU 
RH 

RES 
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Acessos 

MG 11 
Sempre que possível, deverão ser escolhidos acessos já existentes para aceder aos 
locais da obra e atender à proposta de acessos já definida no presente EIA que 
corresponde à utilização dos caminhos já existentes na propriedade. 

SU 
SE 

ORD 

MG 12 

Sempre que se venha a verificar a necessidade de criar novos acessos, deverá reduzir-
se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação, a 
afectação de culturas, as movimentações de terras, a afectação de áreas RAN e REN. 
Deverá evitar-se, na criação de novos acessos, a destruição de vegetação ripícola e a 
destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

SU 
FL 
SE 

ORD 

MG 13 
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 
através da descompactação do solo. 

SU 
SE 

ORD 

MG 14 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de equipamentos, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 
populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de 
prestação de cuidados de saúde e escolas). 

SE 

MG 15 
Deverá ser efectuada a reposição e/ou substituição de infra-estruturas, equipamentos 
e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas 
no decurso da obra. 

SE 
ORD 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos. Movimentação de Terras 

MG 16 

As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, 
circulação e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de 
intervenção definida, delimitada por meio de piquetagem e processar-se, de modo a 
evitar a afectação suplementar de solos e respectivos usos. 

SU 
SE 
FL 

MG 17 Proceder ao acompanhamento arqueológico, sempre que se verifiquem 
movimentações de terras e afectação do subsolo. PAT 

MG 18 
Executar os trabalhos que envolvam grandes escavações e movimentação de terras, 
se possível nos períodos de menor pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica 
dos solos e o transporte de sólidos para as linhas de água. 

RH 

MG 19 
Os solos mais férteis (aluviossolos e coluviossolos) localizados na zona a inundar 
poderão ser armazenados e acondicionados para a sua posterior utilização na 
fertilização de superfícies onde venha a ser necessária a colocação de vegetação. 

SU 
PAI 

MG 20 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem 
ser armazenados em locais com características adequadas para depósito. GEO 

MG 21  Os solos vegetais, removidos dos locais de escavação, não poderão ser misturados 
com outros materiais inertes produzidos. GEO 

SOL 
MG 22  Reposição e deposição temporária de materiais inertes e dos restantes resíduos 

vegetais resultantes de escavações, em locais adequados. 

Circulação de Veículos e Funcionamento da Maquinaria 

MG 23 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas e sempre que possível com a carga coberta, de forma a 
minimizar a emissão de poeiras. 

SE 
QA 

MG 24 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção 

RU 

MG 25 

 A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via pública 
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento 
de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível e se justifique , 
deverá proceder-se à lavagem da estrada . 
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Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

MG 26 Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Todos 

MG 27 

Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 
com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a 
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e 
zonas de máxima infiltração.  

RES 
RH 

MG 28 
Manutenção das máquinas e veículos afectos à obra em condições adequadas de 
funcionamento, minimizando as emissões gasosas para a atmosfera e os riscos de 
contaminação de solos e águas pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos. 

QA 

MG 29 
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à 
recolha do solo contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento até à recolha por operador licenciado. 

SU 
RES 

MG 30 São proibidas queimas a céu aberto. 
RES 
QA 

MG 31 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem 
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 
reciclagem.  

RES 

MG 32 
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem.  

RES 

MG 33 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos 
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  RES 

MG 34 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 
encaminhados para tratamento.  

RES 

MG 35 

 Os resíduos vegetais resultantes da decapagem do solo nas zonas a serem 
intervencionadas e na zona que ficará submersa não poderão ser enterrados ou 
depositados na albufeira ou próximo de cursos de água, ou em zonas onde possam vir 
a provocar a degradação da qualidade da água. 

RES 

Fase Final de Execução das Obras 

MG 36 

Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com 
a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.  

Todos 

MG 37 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em 
obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido 
afectados ou destruídos.  

Todos 

MG 38 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem 
que possam ter sido afectados pelas obras de construção.  Todos 

Nota (1): GE – Geologia e Hidrogeologia, SU – Solos e Uso do Solo; SE – Socioeconomia; ORD – Ordenamento e Condicionantes; FL – 
Flora; FA - Fauna; RH – Recursos Hídricos e Qualidade da Água; QA – Qualidade do Ar; RU- Ambiente Sonoro; RES – Gestão de Resíduos; 
PA – Paisagem; PT – Património. 
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1.2 Medidas Específicas por Descritor 

1.2.1 Geologia e Hidrogeologia 

FC 1 – Execução de medidas preventivas, nomeadamente o saneamento prévio de todas 
as situações pontuais de instabilidade potencial de massas rochosas muito fracturadas 
ou de blocos isolados soltos que venham a ser postos em evidência nas encostas, após a 
desmatação necessária à execução das obras e da desmatação e limpeza da zona a 
inundar pela albufeira.  
 
Se necessário, sobretudo nas encostas vizinhas da barragem, deverá proceder-se a 
obras de consolidação se forem detectadas situações de instabilidade potencial de 
massas rochosas com volume elevado. 
 
Importância da medida para a minimização de impactes: ++ 
 
 
FC 2 – Obtenção dos inertes para a construção da barragem no local já previsto no 
presente EIA, correspondente à exploração de manchas de empréstimo no local a 
inundar pela albufeira. 
 
Importância da medida para a minimização de impactes: + 
 
 
 
 
1.2.2 Solos 

FC 3 – Os trabalhos de movimentação de máquinas deverão ser executados, na medida 
do possível, segundo as curvas de nível diminuindo os efeitos erosivos das águas de 
escorrência. 
 
Importância da medida para a minimização de impactes: + 
 
 
FC 4 – Aquando da desactivação das áreas afectas à construção deve ser feita a 
descompactação dos solos, de modo a permitir o seu arejamento, o desenvolvimento das 
raízes e a infiltração das águas. Do mesmo modo, deverão ser repostas as drenagens o 
mais próximo possível do natural. 
 
Importância da medida para a minimização de impactes: ++ 
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FC 5 – Remoção dos solos orgânicos mais espessos no fundo do vale antes do 
enchimento de barragem, de modo a poderem ser reutilizados em áreas de recuperações 
paisagísticas na exterior da barragem, acessos e envolvente do plano de água. 
 
Importância das medidas dos solos para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
1.2.3 Hidrologia 

FC 6 – Garantir o controle de resíduos ou arrastamento de sólidos em suspensão para as 
Ribeiras existentes, caso se verifique que estas estejam tenham algum caudal, uma vez 
que se tratam de linhas de água de carácter torrencial.  
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
1.2.4 Qualidade de Água 

FC 7 – Dotar as áreas de construção da barragem e outras infraestruturas de dispositivos 
de controlo de escorrências, de modo a evitar o arrastamento para as ribeiras existentes, 
de sólidos em suspensão ou outros poluentes originados na construção. 
 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: +++ 
 
 
FC 8 – Na zona de estaleiro, estabelecer condições de controlo das águas pluviais e 
águas residuais, de modo a que não possam dar origem à introdução de poluentes nas 
ribeiras existentes. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
FC 9 – No sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira nos 
primeiros anos do seu enchimento deverá proceder-se à desmatação e limpeza prévia da 
área a inundar através do corte ou arranque de arbustos (caso existam). A remoção dos 
produtos resultantes da desarborização e desmatação deve ser efectuada para locais 
protegidos das cheias e situados fora dos limites da albufeira. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
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1.2.5 Qualidade do Ar 

 
FC 10 – Humidificação antes do transporte dos materiais que possam originar poeiras ao 
longo das estradas públicas e povoações. Proceder em complemento e caso necessário, 
ao acondicionamento de cargas, por forma a não originar o empalhamento de resíduos 
ao longo das estradas. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
FC 11 – Nas zonas e locais em que haja probabilidade de emissões de partículas, 
nomeadamente nos locais de movimentações de terras, fazer a rega regular dessas 
superfícies, em particular nas zonas expostas ao vento. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: + 
 
 
 
 
1.2.6 Ambiente Sonoro 

FC 12 – Para além do cumprimento dos cuidados gerais mencionados na Fase Prévia à 
Obra, pode verificar-se a necessidade de reduzir os níveis sonoros, de acordo com o 
estabelecido no Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído. Nestas circunstâncias 
poderão ser consideradas algumas medidas de minimização que só se consideram 
necessários em relação às fontes novas e aos desmontes, pois as características da área 
de intervenção não justificam medidas específicas: 
 

• Em termos de fontes móveis, necessárias à execução de uma obra de construção 
civil, podem considerar-se de 2 tipos: veículos pesados que transportam materiais 
e equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e as máquinas que, no 
espaço da obra, se movimentam de um lado para o outro, inviabilizando o seu 
encapsulamento. Para estas situações, as medidas de minimização só poderão 
passar pela distribuição adequada destas actividades ao longo do dia, de forma a 
reduzir possíveis impactes; 

• As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas 
explosivas, deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade para as 
povoações mais próximas, tornando-se indispensável que, com a devida 
antecedência, as populações sejam informadas da data e local da ocorrência. 

 
Importância da medida para a minimização de impactes: + 
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1.2.7 Gestão de Resíduos 

FC 13 – Implementação do Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição no estaleiro e nas frentes de obra, tendo em conta o faseamento e a 
calendarização da obra. A adequabilidade deste plano deverá ser aferida durante a toda 
a obra, devendo proceder-se ao seu ajustamento, sempre que tal se justifique. 
 
Importância da medida para a minimização de impactes: +++ 
 
 
FC 14 – Cumprimento da legislação em vigor relativamente à Gestão de Resíduos, 
nomeadamente: 
 

- O Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro que define as regras a que fica 
sujeita a Gestão de Resíduos, nomeadamente a sua recolha, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação, por forma a não constituir perigo ou causar 
prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente. Segundo este Decreto-Lei a 
responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem 
prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua 
intervenção no Circuito de Gestão de Resíduos, sendo proibido o abandono de 
resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização ou eliminação por entidades não autorizadas; 

- A Resolução de Conselho de Ministros n.º 98/97 de 25 de Junho que estabelece a 
estratégia dos resíduos industriais, estabelecendo a responsabilidade ao produtor, 
hierarquia de preferência (redução, valorização e, só em último caso, a 
deposição em aterro). Estabelece ainda a separação dos resíduos industriais, 
por tipo ou de acordo com a sua perigosidade; 

- A Portaria n.º 752/98 de 2 de Setembro que aprova o modelo de mapa de 
registo de resíduos industriais, estabelece a obrigação de o detentor de 
resíduos preencher o mapa de registo de acordo com o Catálogo Europeu de 
Registos (CER) e enviá-lo anualmente à Direcção do Ambiente da área da 
unidade industrial, até ao dia 15 de Fevereiro do ano seguinte aquele que se 
reportam os respectivos dados; 

- A Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio que estabelece as normas a que fica 
sujeito o transporte de resíduos e o modelo da Guia de Acompanhamento de 
Resíduos. Segundo esta portaria, o transporte rodoviário de resíduos apenas 
pode ser realizado pelo produtor de resíduos ou por entidades contratadas para 
a sua gestão ou transporte, desde que devidamente licenciadas para o mesmo; 

- O Art.º 25 do Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro onde “… é 
expressamente proibido a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos 
urbanos, industriais, tóxicos ou perigosos e todo o material correntemente 
designado por sucata...”; 

- O Decreto-Lei nº. 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime de gestão 
de resíduos de construção e demolição. 
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FC 15 – Tratamento dos resíduos de construção e demolição (RCD), de acordo com a 
nova legislação que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, que pela sua 
composição sejam recolhidos, triados, armazenados e encaminhados a destino final 
autorizado, consoante a sua natureza. Quando tal seja viável, deve dar-se preferência à 
reutilização dos RCD na própria obra, devendo para tal aplicar-se o Plano elaborado na 
presente fase. 
 
FC 16 – Realização das operações de desmatação de modo a evitar a permanência dos 
resíduos resultantes no solo e possibilitar a sua valorização e comercialização, desde que 
tal seja economicamente viável. 
 
FC 17 – Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais 
perigosos) para centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos 
perigosos. 
 
FC 18 – Adopção dos procedimentos legais exigidos nas operações de recolha e 
substituição de óleos usados, assim como nas normas de segurança e identificação para 
o transporte destes resíduos. 
 
FC 19 – Armazenagem temporária dos óleos usados em locais impermeabilizados, com 
bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se 
igualmente, a separação dos óleos hidráulicos dos óleos de motor usados para gestão 
diferenciada. Na selecção do local de armazenagem ter em conta os seguintes critérios: 
 

• Instalação em terrenos estáveis e planos; 

• Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

 
 
FC 20 – Armazenagem temporária de filtros de óleo, previamente escorridos, materiais 
absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos em recipiente apropriado para o 
efeito, estanque e fechado. 
 
FC 21 – Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não 
ferrosos). 
 
FC 22 – Encaminhamento dos pneus usados para centros de recepção licenciados. 
 
FC 23 – Deposição dos resíduos do estaleiro equiparáveis a resíduos sólidos urbanos em 
contentores destinados para o efeito e sua recolha selectiva pela respectiva Entidade 
responsável. 
 
FC 24 – Selecção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos 
diferentes resíduos produzidos de acordo com as listagens da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) de unidades licenciadas para o efeito. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: +++ 
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1.2.8 Sistemas Ecológicos 

1.2.8.1 Flora, Vegetação e Habitats 

FC 25 – Planeamento cuidadoso das áreas de estaleiros em zona emersa, de modo a 
prevenir danos sobre as formações mais sensíveis e a planear a reposição das áreas 
afectadas. 
 
FC 26 – A desmatação deve ser efectuada no mais curto espaço de tempo e muito 
próximo do enchimento. 
 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
1.2.8.2 Fauna 

 
FC 27 – Quando realizada, a desmatação/desarborização deverá ser realizada das cotas 
mais baixas para as mais altas e de sul para norte, de modo a direccionar os indivíduos, 
para áreas com habitats adequados (ribeiras adjacentes) e que sirvam de eventual futura 
fonte de recolonização 
 
FC 28 – Renaturalização das áreas do estaleiro após a construção, com utilização de 
espécies autóctones. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
1.2.9 Paisagem 

 
FC 29 – No final da construção, efectuar o revestimento vegetal com os três estratos de 
vegetação (herbáceo, arbustivo e arbóreo) efectuado com recurso a espécies da flora 
local dos locais onde sejam localizados os estaleiros e as áreas afectadas durante a 
construção da barragem que ficam emersas. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: + 
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1.2.10 Ordenamento  

FC 30 – Não se justifica a recomendação de medidas de minimização. 
 
 
 
 
1.2.11 Aspectos Socioeconómicos 

FC 31 – O estaleiro e o local de implantação do projecto situa-se numa propriedade 
privada e afastados de povoações, pelo que não se justifica a recomendação de medidas 
de minimização. 
 
 
 
 
1.2.12 Património 

FC 32 – Acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações 
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer 
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiro, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à 
escavação. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas 
de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 
 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

 
• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 

arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 
dos contextos identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como 
por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo 
de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e ao IGESPAR, I.P., pelos canais que 
vierem a ser combinadas em sede própria. 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projecto. 
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No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 
equipa naquele mês. 
 
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as incidências de 
carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 
apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com 
interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados 
(avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local 
identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do Acompanhamento 
Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências patrimoniais 
identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 
Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objectivos e as 
metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos 
de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os 
locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente 
todos os sítios afectados pelo projecto. 
 
FC 33 – Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 
contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 
 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
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2. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

2.1 Geologia 

FE 1 – Monitorizar, através de registo permanente, as ocorrências sismológicas que 
venham a ocorrer na zona de influência, avaliando a sua origem. 
 
FE 2 – Realização de acções de vistoria regular do estado dos taludes da zona de 
influência da albufeira, identificando eventuais situações de instabilidade decorrentes das 
descargas. 
 
As medidas pertinentes a adoptar dependem das situações específicas identificadas em 
cada caso e devem ser consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que 
são indispensáveis para uma adequada manutenção do empreendimento. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
2.2 Hidrologia 

FE 3 – Controle do eventual esvaziamento da albufeira do Couto da Piçarra fazendo 
preferencialmente as descargas de fundo de forma lenta e durante o período de Inverno, 
de modo a que a água a descarregar seja de melhor qualidade e cause o mínimo de 
efeitos na linha de água existente. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: +++ 
 
 
 
 
2.3 Qualidade da Água 

FE 4 – Controlo e gestão flexível das descargas de fundo, quer em magnitude quer em 
duração e frequência temporal tendo em consideração o estado do ecossistema. A 
adequada utilização das descargas de fundo, num programa tomando em consideração 
os factores de equilíbrio e de impacte também a jusante, permitirá diminuir a camada 
anóxica, intervir nas temperaturas da água e na qualidade das águas. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: +++ 
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2.4 Gestão de Resíduos 

FE 5 – Separação, recolha e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos 
produzidos pelas operações de manutenção da Barragem, tendo em conta as suas 
características e classificação na Lista Europeia de Resíduos. 
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
2.5 Sistemas Ecológicos 

2.5.1 Flora, Vegetação e Habitats 

FE 6 – Adopção de medidas de replantação no caso de situações de erosão grave por 
decapagem ou desarborização / desmatação.  
 
Importância das medidas para a minimização de impactes: ++ 
 
 
 
 
2.5.2 Ecossistemas aquáticos 

FE 7 – Gestão adequada das descargas de cheias e de fundo que permita a manutenção 
das características ecológicas actuais (elevada torrencialidade) no troço a jusante da 
barragem. 
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3. SÍNTESE DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE IMPACTES 

O processo de desenvolvimento do projecto e respectivas avaliações ambientais prévias 
permitiram apresentar as soluções de projecto que garantem a melhor inserção ambiental 
na zona e na região e que como se viu anteriormente, repercutiram-se nas opções de 
concepção e de exploração da Barragem do Couto da Piçarra assegurando a 
minimização de impactes negativos e favorecendo os aspectos positivos associados. 
 
Essas medidas de projecto actuam sobre as acções para onde se identificavam os 
impactes de maior magnitude, sobretudo relacionados com os aspectos ecológicos e 
paisagísticos. 
 
Também no planeamento da obra, a localização das principais acções de construção, 
como estaleiro, manchas de empréstimo e a própria concepção das estruturas e acções 
principais da obra, constituem importantes decisões e opções que têm uma grande 
influência na minimização de impactes. 
 
As manchas de empréstimo foram planeadas para se localizarem o mais próximo 
possível das obras principais e em áreas imersas e que não afectassem valores 
significativos e sem receptores sensíveis na envolvente directa.  
 
Essas áreas estão localizadas dentro da área a inundar, pelo que no essencial os 
impactes directos serão muito reduzidos pois trata-se apenas da antecipação dos 
impactes que virão a ser induzidos pelo enchimento da albufeira, na sua generalidade, e 
apenas o estaleiro, localizado em zona emersa, terá que ser alvo de posterior 
recuperação. 
 
Os acessos às áreas de construção da barragem far-se-ão na generalidade, aproveitando 
os caminhos de terra batida já existentes. 
 
Foram também já definidas no Estudo um conjunto de medidas específicas para as 
fases de construção e de exploração que complementarmente contribuem também 
para a minimização dos impactes identificados. 
 
Na fase de construção, destaca-se na gestão de obra, reduzindo sempre que possível as 
áreas de intervenção ao mínimo, fazendo o controlo de terras, resíduos, águas, poeiras e 
ruído, a protecção da flora e vegetação e linhas de água existentes, evitando danos 
desnecessários e reduzindo as perturbações na qualidade de vida local.  
 
Para a fase de exploração refere-se a reposição da cobertura vegetal nas áreas 
intervencionadas pelo estaleiro e eventualmente nas margens da albufeira, de modo a 
proteger os solos da erosão e a diminuir a afluência de caudal sólido para as águas da 
albufeira e acções de vistoria regular do estado dos taludes da zona de influência da 
albufeira. 
 
Em termos globais, considera-se que as medidas proposta contribuem para uma redução 
efectiva dos impactes negativos identificados e permitem também a sua compensação 
em associação com os futuros usos agrícolas associados à barragem. São por isso de 
um modo geral classificadas de importantes contribuindo para a ocorrência de impactes 
residuais mais reduzidos. 
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CAPÍTULO VII 
LACUNAS DO CONHECIMENTO E CONCLUSÕES  

 

 
 
 
 
1. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Em geral todas as áreas temáticas foram tratadas com base em dados objectivos 
suficientes para o âmbito das avaliações. Os estudos e levantamentos de campo 
consolidaram toda a informação de situação local em detalhe, tendo sido possível 
desenvolver trabalhos durante um ano, de características médias, o que garante uma 
informação sólida sobre o ambiente e condições locais. 
 
Os levantamentos foram feitos em detalhe sobre todos os factores físicos e 
particularmente ecológicos e hídricos, tendo-se constatado a ausência de dados de 
qualidade da água superficial na área de projecto. Esta ausência de dados implicou a 
existência de lacunas de conhecimento na análise quantitativa da qualidade da água a 
que se chegou. 
 
O mesmo ocorre em relação à avaliação da situação socioeconómica da não se 
identificam lacunas de conhecimento confirmando-se a situação sócio-económica da 
região. 
 
Não existem assim lacunas de conhecimento significativas. 
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2. CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar todos os factores de interesse 
ambiental, tendo sido avaliados os impactes da fase de construção e de enchimento e 
funcionamento. 
 
A Barragem do Couto da Piçarra corresponde a uma barragem em enrocamento, com 
uma altura de 11,50 m, criando uma albufeira de cerca de 12,6 ha que se destina à rega 
de uma área agrícola inserida numa propriedade privada (Herdade do Couto da Piçarra).  

O enquadramento morfológico da área de implantação da barragem do Couto da Piçarra, 
caracteriza-se por um modelado suave, generalizadamente aplanado, permitindo o 
estabelecimento de cursos de água em vales abertos e amplos. 

A drenagem principal, encontra-se localmente representada pela ribeira dos Lentiscais, a 
qual se desenvolve em troço aproximadamente rectilíneo de direcção NW-SE até ao rio 
Aravil. A drenagem subsidiária apresenta-se segundo direcções maioritariamente 
perpendiculares, materializando-se por cursos de água muito modestos, activos 
exclusivamente em épocas de forte pluviosidade. 

A localização da barragem privilegia zona levemente deprimida, suavemente inclinada 
para SE, delimitada por dois cabeços arredondados com cota máxima em torno dos 257. 
Na zona convergem três linhas de água de caudal modesto, com regime hidráulico 
sazonal, cujo aproveitamento se pretende efectuar com o levantamento da barragem. 
 
Tal como referido anteriormente a Barragem do Couto da Piçarra constitui uma reserva 
de água para abastecimento agrícola. Neste sentido, definem-se como projectos 
associados todos os projectos autónomos, necessários ao funcionamento pleno do 
projecto, nomeadamente os projectos agrícolas que beneficiam da existência deste plano 
de água e especificamente o projecto de cultura de olival projectado para os terrenos da 
envolvente. Neste caso concreto o projecto associado corresponde ao Olival super 
intensivo. 
 
O investimento proposto integra-se no Regulamento de Aplicação da Acção 1.1.1 – 
Modernização e Capacitação de Empresas, da Medida 1.1 – Inovação e 
Desenvolvimento Empresarial do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(PRODER) regulamentado pela Portaria n.º 289-A/2008 de 11 de Abril. 
 

• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento da 
empresa pela alteração do uso e aumento da eficiência das actividades 
produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação para o 
mercado; 

• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos 
investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

 
Do ponto de vista ambiental a construção de uma barragem cujo objectivo é assegurar a 
modernização, capacitação e redimensionamento das actividades agrícolas da região, 
constitui uma oportunidade relevante de valorização ambiental e económica, 
assegurando o cumprimento dos aspectos ambientais e criando condições de 
desenvolvimento ambiental sustentável. 
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Este aspecto assume tanto ou mais importância se considerarmos a área de implantação 
do projecto pois trata-se de uma zona interior onde o desenvolvimento económico é mais 
reduzida e locais onde as culturas tradicionais estão tendencialmente a ser abandonadas 
ficando os terrenos sem serem explorados e utilizados para o fim a que se destinam, ou 
seja a prática agrícola.  
 
Esta conjugação de um factor social de grande importância com um impacte negativo 
mínimo em relação à situação actual, ao máximo aproveitamento das estruturas 
existentes e ao elevado potencial ambiental positivo futuro da barragem permite concluir 
ser muito positiva a concretização do projecto e que esta cumpre e respeita todas as 
preocupações das autoridades competentes. 
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