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1.1. IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto aqui estudado corresponde na realidade a uma área de implantação envolvendo um conjunto de terrenos 

de várias propriedades designadas por “Herdade da Rendeira e Herdade do Carrasco e Anexas”, e que aqui, por 

facilidade de descrição, será simplesmente designado por “Herdade da Rendeira”. Logo, em todo este documento, 

a designação “Herdade da Rendeira” é atribuída a toda a área de estudo, exceto quando devidamente esclarecido. 

Este conjunto de propriedades aqui designadas por “Herdade da Rendeira”, e respetivo Projeto da “Rendeira”, 

situa-se no limite entre os concelhos do Alandroal e de Reguengos de Monsaraz, com acesso a partir da estrada 

nacional EN 255, virando para E na povoação da Venda, na direção de Seixo pela estrada CM 114. Antes de chegar 

a esta povoação esta estrada municipal cruza a parte NE da propriedade (ver Anexo A). 

O empreendimento (projeto) aqui em causa é composto por duas tipologias distintas (Anexo B): 

1. Projeto de abastecimento de água, composto pela construção de duas novas grandes barragens e uma 

barragem de pequena dimensão 

2. Projeto agropecuário, envolvendo novas áreas de regadio 

Havia ainda inicialmente a projeção de um possível projeto turístico, associado à exploração cinegética (caça 

grossa), uma vez que parte da propriedade se encontra ocupada por espécies cinegéticas como veados, gamos, etc., 

que entretanto foi abandonado na versão final do projeto. 

O presente EIA justifica-se pela componente de construção das duas barragens maiores e do projeto agropecuário 

associado. 

O Projeto em apreço justifica-se pelo facto de existir atualmente uma exploração agro-pastoril na área de 

intervenção e de se pretender rentabilizar esta mesma área com base num investimento que contemple 

nomeadamente maiores áreas de regadio que permitam aumentar a capacidade de produção de forragem para gado, 

de modo a incrementar o efetivo pecuário. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

A entidade proponente é a: 

Herdade da Rendeira, Agropecuária, SA 

Aldeia da Venda 

7200-020 Santiago Maior 

Contribuinte Nº PT503425605 

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

De acordo com a Alínea b) do nº 3 do Artigo 1º do Dec.-Lei nº 151-B/2013 de 31 de Outubro, este projeto é 

obrigatoriamente sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, enquadrando-se, no que respeita à construção de 

barragens, na Alínea g) do ponto 10 do Anexo 2 do mesmo Dec.-Lei, pelo facto de as albufeiras de ambas as 

barragens envolvidas ultrapassarem, cada uma, os 5 ha de área inundada (caso geral). 

O EIA é apresentado para um Projeto em fase de execução. 
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1.4. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

De acordo com o enquadramento legal definido no ponto anterior, e de acordo com o definido na subalínea ii) da 

alínea a) do ponto 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, a autoridade de AIA será a Agência Portuguesa 

do Ambiente, IP (APA, IP). 

1.5. ANTECEDENTES DO EIA 

Não existem antecedentes a referir, mas, no âmbito do actual Estudo de Impacte Ambiental (EIA), esta versão tem 

já em conta todas as sugestões e críticas reportadas após a entrega da versão inicial, em meados de 2015. 

1.6. ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA foi elaborado, em termos de trabalho de campo, entre os meses de maio e julho de 2015, pela GGT 

– Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda., empresa de consultoria ambiental, com sede em Évora, 

na Zona Industrial, talhão 33, com o telefone n.º 266701502 e o fax n.º 266771745, com a colaboração de 

especialistas da Universidade de Évora. Foi entretanto melhorado, com base em trabalhos de campo realizados em 

Novembro/Dezembro de 2016 e Fevereiro de 2017, após receção do ofício a APA com referência S055352-

201610-DAIA.DAP – DAIADAPP.00106.2015, com pedidos adicionais do AIA 2923 do Empreendimento da 

Rendeira para efeitos de conformidade de EIA. 

Foram colocados à disposição da equipa, por parte do promotor, os documentos relativos ao processo, e os 

documentos digitais concernentes ao projeto. No entanto, ao longo do tempo, os elementos de projeto foram sendo 

alterados, pelo que existiram várias versões, que foram agora estabilizadas. 

Em todo o presente documento, a referência ao termo “Projeto” diz sempre respeito ao emprendimento em causa, 

excepto quando explicitamente indicada uma situação diferente. A propriedade global é na realidade composta por 

duas grandes herdades (Rendeira e Carrasco) e por mais algumas pequenas parcelas, e é geralmente designada por 

“Rendeira, Carrasco e Anexas”. Para facilidade de linguagem e de descrição, em todo este documento as 

propriedades da “Rendeira, Carrasco e Anexas” será aqui sempre definida por “Rendeira”, excepto quando 

especificamente indicado. 

A equipa multidisciplinar executora do presente trabalho foi coordenada pelo Prof. Dr. António Chambel 

(Universidade de Évora), e foi constituída pelos seguintes elementos: 

 Clima, Ar e Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Fatores Socioeconómicos, Resíduos – Eng. José Pedro 

Domingues 

 Fauna – Drª Marta Maymone 

 Flora e Vegetação, Planeamento e Ordenamento do Território e Uso do Solo – Engª Rute Caraça e Eng. 

Sílvia Ribeiro 

 Geologia e Geomorfologia e Recursos Hídricos Subterrâneos – Prof. Dr. António Chambel (Universidade 

de Évora) e Doutor Jorge Duque 

 Recursos Hídricos Superficiais – Eng. Paulo Balsa 

 Paisagem, Solos e Componente Gráfica de Cartografia – Dr. Hugo Santos 

 Património Cultural e Arqueológico – Da responsabilidade da empresa Archeo/estudos, Investigação 

Arqueológica, Lda 
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1.7. METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Para que o EIA possa identificar, caraterizar e avaliar o conjunto de ocorrências susceptíveis de provocarem 

desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas medidas capazes de minorar ou 

majorar os citados desequilíbrios, utilizou-se a seguinte metodologia: 

 Descrever, de uma forma global, as principais caraterísticas do Projeto. 

 Identificar e caraterizar o atual estado do ambiente na área a abranger pelo Projeto e zonas limítofres. 

 Prever a evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento e sua envolvente, com a existência do 

Projeto, identificando e avaliando os impactes ambientais expetáveis. 

 Apresentar medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes ambientais expetáveis. 

 Propor ações de acompanhamento e de verificação da qualidade ambiental da área a abranger pelo Projeto 

e zonas limítrofes. 

 Identificar lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA. 

 Concluir, de forma objetiva e sintética, a informação anteriormente apresentada. 
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1.8. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

A realização deste EIA implicou que fossem definidas diferentes metodologias de abordagem para cada descritor 

ambiental estudado, face à especificidade quer do Projeto, quer da área em estudo onde se pretende implementar. 

Deste modo, a equipa que elaborou o presente EIA produziu uma série de estudos setoriais e visitas ao local de 

implementação, necessários à elaboração de uma correta estrutura do EIA, tendo por base o Decreto-Lei 

nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 

Assim, o presente EIA referente ao Projeto de execução da “Rendeira” é composto por dois volumes: 

 O Relatório do Estudo de Impacte Ambiental, o presente documento. 

 O Resumo Não Técnico. 

Em relação ao Relatório do Estudo de Impacte Ambiental, o documento aqui presente, este encontra-se dividido 

nos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1, que corresponde à introdução, identificando-se, entre outros, o Projeto, as entidades 

intervenientes para o licenciamento, a equipa que elaborou o EIA, a metodologia e estrutura do presente 

EIA. 

 Capítulo 2, onde é apresentado o Projeto. 

 Capítulo 3, onde é identificada a situação de referência e caraterizado o estado do ambiente na zona de 

implementação do Projeto. 

 Capítulo 4, onde são identificados e avaliados os impactes do Projeto no ambiente. 

 Capítulo 5, onde são descritas as medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes 

ambientais expetáveis. 

 Capítulo 6, onde é apresentado o programa de acompanhamento e verificação da qualidade ambiental, 

durante e após a execução do Projeto. 

 Capítulo 7, onde é apresentada a análise do risco de colapso das barragens. 

 Capítulo 8, onde é apresentado o estudo do caudal ecológico das barragens. 

 Capítulo 9, onde é apresentado balanço das disponibilidades versus consumos das barragens/projeto 

agrícola. 

 Capítulo 10, onde são apresentadas as lacunas detetadas na elaboração do EIA. 

 Capítulo 11, onde são apresentadas as conclusões que se podem retirar do presente EIA e onde se 

apresenta a matriz síntese de impactes ambientais nas fases de construção, exploração e desativação. 

 Capítulo 12, onde são referidas a bibliografia e legislação consultadas. 

 Capítulo 13, que corresponde aos anexos e peças desenhadas. 

Em relação ao segundo documento, o Resumo Não Técnico (RNT), apresenta, de uma forma resumida e 

simplificada, os principais aspetos relativos aos impactes ambientais do projeto que se pretende implementar. Este 

documento é efetuado de modo a poder esclarecer o público em geral sobre as consequências ambientais deste 

Projeto. 
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2.1. LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

2.1.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto aqui designado por Herdade da Rendeira está localizado maioritariamente no concelho do Alandroal, 

com a parte sul no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

A Sociedade Anónima denominada Herdade da Rendeira Agropecuária S.A, foi constituída em 1994, na sequência 

da aquisição do prédio rústico denominado Herdade da Rendeira, no Concelho de Alandroal, freguesia de Santiago 

Maior e da Herdade do Carrasco, no Concelho de Reguengos de Monsaraz, freguesia do Corval, com uma área 

total de 1.402,58 ha, a que se juntaram algumas propriedades anexas, perfazendo no final uma área total de 

1.468 ha. 

No Anexo A apresenta-se a localização geográfica (nacional, regional e local) do empreendimento, e no Anexo B 

apresenta-se a planta do mesmo, na sua atual fase de execução (versão final), e 4 plantas, desde a situação original 

(Anexo B1), até à situação actual (Anexo B2), depois da 1ª fase (Anexo B3) e após a 2ª fase de investimentos, na 

versão final (Anexo B4). A versão final do Anexo B4 é idêntica à apresentada no Anexo B. 

Toda a área da propriedade se situa na Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana. 

2.1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente Projeto tem como objetivo principal a rentabilização do espaço rural, aumentando a capacidade 

produtiva dos solos, incrementando desse modo a produção pecuária dos actuais 450 bovinos para os 700, 

alterando a produção agrícola através da produção de forragem de regadio para o gado e da introdução de novas 

culturas nas propriedades (vinha, por exemplo). 

A implementação deste Projeto permitirá então a instalação de estruturas que se prevê virem a criar 5 postos de 

trabalho diretos e 10 postos de trabalho indireto num futuro próximo. 

Assim, considera-se esta uma intervenção crucial de forma a criar mais riqueza numa zona muito deprimida do 

país, e onde não é de negligenciar a criação de novos postos de trabalho, permitindo a melhoria de condições de 

vida, a fixação de jovens e a dinamização do potencial da região. 
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2.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.2.1. DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Como se disse atrás, o projeto global envolve duas componentes distintas, uma de abastecimento de água à 

agricultura, com base em duas novas barragens (do Ribeiro do Lobo e da Ribeira do Azevel) e um projeto agrícola 

de regadio com base nestas duas novas origens de água, ligado ao aumento da produção de gado (projeto 

agropecuário). Outra das atividades da propriedade, a atividade cinegética, ficará restrita à caça de veados e corços 

numa zona controlada do norte da propriedade. 

Os abastecimentos de água para fins domésticos na propriedade está garantido através de captações subterrâneas. 

As águas residuais domésticas são enviadas para fossas sépticas. 

O Anexo B apresenta a versão final do projeto, e os Anexos B1 a B4 apresentam as diversas fases e a evolução do 

desenvolvimento dos novos projetos de abastecimento de água (as barragens do Ribeiro do Lobo e da Ribeira do 

Azevel) e do desenvolvimento das novas áreas de regadio com base nas mesmas. Em relação a estas estruturas, 

informa-se que, quando se iniciou o estudo de impacte ambiental, a Barragem do Ribeiro do Lobo já se encontrava 

construída. 

O Anexo B1 mostra um esquema da propriedade ainda sem os investimentos, o Anexo B2 um esquema com os 

investimentos já existentes no momento, o Anexo B3 mostra um esquema com os investimentos após uma primeira 

fase e um quarto esquema apresenta os investimentos totais após a segunda fase de desenvolvimento do projeto, 

ou seja, o projeto final (Anexo B4). 

A implementação por fases é função das épocas de instalação de cada verba do investimento e de acordo com a 

aprovação do mesmo. A segunda fase de investimento está condicionada à implementação e cumprimento da 

primeira fase. 

Nos Anexos B1 a B4 os investimentos estão identificados por numeração: 

 

1ª Fase, em 2016/17: Total da área a regar 124,6000 ha 

Nº 1 – Pivô 1, com 32,000 ha 

Nº 5 – Rega cobertura total com aspersão fixa 8,7000 ha 

Nº6 – Pivô 2 com 16,6000 ha 

Nº 11 – Rega de 20,0000 ha com máquina enroladora 

Nº 16 – Pivô 3 com 39,50 ha 

 

2ª Fase, em 2017/18: Total da área a regar 93,6000 ha 

Nº 23 – Pivô 4 com 15,50 ha  

Nº 24 – Pivô 5 com 46,10 ha  

Nº 27 – Vinha com 32,00 ha 

Nº 28 – Barragem dos eucaliptos 

 

O elemento Nº 28, a designada barragem dos eucaliptos, prevista para a segunda fase, encontra-se também ela já 

construída, conforme informação na planta do Anexo B2. 
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Da análise dos elementos registados nos Anexos B1 a B4, regista-se: 

Anexo B1: Situação original da propriedade da Rendeira, com algumas barragens e charcas já construídas antes 

da compra da propriedade. 

Anexo B2: Com a situação actual, com a Barragem do Lobo já construída, a Barragem dos Eucaliptos já construída 

e 12 ha de vinha já plantadas na parte sul da propriedade (Monte da Carrasca). 

Anexo B3: Com as ações previstas para concretização após a 1ª fase. Para além dos elementos já constantes do 

Anexo B2, torna-se relevente a instalação dos pivôs 1, 2 e 3 (identificados na carta respetivamente por elementos 

1, 6 e 16), 8,7 ha de rega (elemento Nº 5 na carta) e 20 ha de rega (identificado como elemento Nº 11 na carta), 

bem como a posição das estruturas de ligação. 

Anexo B4: Situação após a concretização da Fase 2. Aos elementos anteriores juntam-se a construção da Barragem 

do Azevel, a implementação dos pivôs 4 e 5 (identificados no anexo como elementos 23 e 24) e a implementação 

de mais 20 ha de vinha (elemento 27) junto aos 12 ha de vinha pré-existentes, bem como a posição das estruturas 

de ligação. 

 

A descrição mais completa do projeto da Rendeira encontra-se no ficheiro “Empreendimento_Projeto_Rendeira”, 

que se junta a este documento de EIA. 

2.2.1.1. Abastecimento de água 

O novo projeto de abastecimento de água destinado à rega compõe-se de duas novas barragens, a do Ribeiro do 

Lobo e a do Ribeiro do Azevel. 

2.2.1.1.1. Barragem do Ribeiro do Lobo 

Verifica-se que a Barragem do Ribeiro do Lobo já se encontra construída. Destina-se a promover o armazenamento 

de caudais pluviais para posterior aproveitamento para efeitos de rega de parcelas adjacentes, prevendo-se que 

possa suportar uma nova área de regadio com cerca de 117 ha de culturas arvenses essencialmente de 

Primavera-Verão (pivôs P1, P2 e P3 e áreas 5 e 11 na figura dos Anexos B3 e B4). 

A linha de água intersectada designa-se por Ribeiro de Lobo e é afluente do Ribeiro do Azevelinho, na bacia do 

Rio Guadiana. 

As coordenadas do local da obra no sistema de referência PT-TM06-ETRS89 são: 

M = 172.428 

P = 260.738 

A barragem é uma barragem em aterro, de perfil homogéneo, incluindo dreno de pé para captação de alguns caudais 

percolados através do aterro, dispondo de um descarregador de cheias frontal implantado na sua margem esquerda 

e de uma conduta de fundo em PVC revestido a betão armado. 

Na Tabela 1 resumem-se as principais características da obra, destacando-se a capacidade da albufeira a criar, que 

se estima em 812.764 m3 (volume útil), a altura máxima da barragem, de 11,17 m, e a área máxima inundada, 

243.344 m2. 

O seu abastecimento está totalmente dependente dos escoamentos pluviais privados e públicos originados numa 

bacia hidrográfica de 9,416 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio1 da ordem dos 1.606.181 m3. 

Com estas características a obra enquadra-se no Regulamento de Segurança de Barragens (DL. 344/2007 de 15 de 

Outubro) uma vez que a capacidade da barragem é superior a 100.000 m3 e a sua altura inferior a 15 m. 
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O cálculo do descarregador de superfície foi realizado para um período de retorno de 1.000 anos, considerando o 

efeito amortecedor de cheias da albufeira para a chuvada mais desfavorável. 

Tabela 1. Caraterísticas principais da Barragem do Ribeiro do Lobo. 

Altura máxima 11,17 m 

Cota do coroamento 245,17 m 

Cota do NPA 243,17 m 

Cota do NMC 244,17 m 

Cota mínima do terreno ao eixo 234,00 m 

Folga acima do NMC 1,00 m 

Comprimento do coroamento 246,15 m 

Largura do coroamento 4,00 m 

Inclinação do talude montante (h/v) 3,00/1  

Inclinação do talude jusante (h/v) 2,50/1  

Área inundada 243.344 m2 

Volume da albufeira 818.031 m3 

2.2.1.1.2. Barragem do Ribeiro do Azevel 

A barragem do Ribeiro do Azevel destina-se também a promover o armazenamento de caudais pluviais para 

posterior aproveitamento para efeitos de rega de parcelas adjacentes, prevendo-se que possa suportar uma nova 

área de regadio com cerca de 62 ha de culturas arvenses essencialmente de Primavera-Verão e 32 ha de rega de 

vinha (pivôs P4 e P5 e área 17 na figura do Anexo B4). 

A linha de água intersectada designa-se por Ribeiro do Azevel e é afluente do Ribeiro do Azevelinho, na bacia do 

Rio Guadiana. 

As coordenadas do local da obra no sistema de referência PT-TM06-ETRS89 são: 

M = 170.390 

P = 260.227 

A barragem projetada é uma barragem em aterro, de perfil homogéneo, incluindo dreno de pé para captação de 

alguns caudais percolados através do aterro, dispondo de um descarregador de cheias frontal implantado na sua 

margem esquerda e de uma conduta de fundo em PVC revestido a betão armado. 

Na Tabela 2 resumem-se as principais características da obra, destacando-se a capacidade da albufeira a criar, que 

se estima em 954.664 m3, a altura máxima da barragem, de 14,13 m, e a área máxima inundada, 264.429 m2. 

O seu abastecimento está totalmente dependente dos escoamentos pluviais privados e públicos originados numa 

bacia hidrográfica de 24,764 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio1 da ordem dos 4.224.193 m3. 

O cálculo do descarregador de superfície foi realizado para um período de retorno de 1.000 anos, considerando o 

efeito amortecedor de cheias da albufeira para a chuvada mais desfavorável. 
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Tabela 2. Caraterísticas principais da Barragem do Ribeiro do Azevel. 

Altura máxima 14,13 m 

Cota do coroamento 215,21 m 

Cota do NPA 212,36 m 

Cota do NMC 214,21 m 

Cota mínima do terreno ao eixo 201,08 m 

Folga acima do NMC 1,00 m 

Comprimento do coroamento 228,65 m 

Largura do coroamento 4,00 m 

Inclinação do talude montante (h/v) 3,00/1  

Inclinação do talude jusante (h/v) 2,50/1  

Área inundada 264.429 m2 

Volume da albufeira 954.664 m3 

2.2.1.2. Projeto agropecuário 

Até à sua compra em 2014, a atividade desta propriedade com um total de 1.468 ha baseava-se na atividade 

pecuária em bovinos, com 250 vacas adultas; culturas forrageiras temporárias de sequeiro (298 ha), 200 ha de 

pastagem natural melhorada e 517,40 ha de pastagens naturais pobres, 60 ha com um prado extensivo AC 500, 

cerca de 250 ha é uma área de pastagem mais pobre em sob coberto de sobro que existiu veados por isso está 

vedada com rede cinegética na periferia e praticamente não é aproveitada pelos animais, ainda existe 20 ha de um 

eucaliptal. 

A área forrageira da herdade é em sobcoberto de azinho, existindo áreas mais densas e mais dispersas, sendo 

possível nestas a sementeira de forrageiras anuais ou a instalação de prados. 

No presente projeto a implementar, foram projetadas duas novas barragens (ver figuras do Anexo B e B4): 

 Barragem do ribeiro do Lobo, com um volme total de 818.031 m3 

 Barragem da ribeira do Azevel, com um volume total de 954.664 m3 

que servirão para criar condições para a instalação de 5 pivôs (elementos 1, 6, 16, 23 e 24, correspondentes aos 

pivôs 1 a 5 na figura do Anexo B e B4), com os três primeiros a utilizar a albufeira da barragem do ribeiro do Lobo 

e os pivôs P4 e P5 a utilizar a albufeira da barragem da ribeira do Azevel. As respetivas área de regadio são: 

 Pivô P1: 32,0 ha 

 Pivô P2: 16,6 ha 

 Pivô P3: 39,5 ha 

 Pivô P4: 15,5 ha 

 Pivô P5: 46,1 ha 

ou seja, a albufeira do Lobo regará cerca de 88 ha e a albufeira do Azevel cerca de 62 ha nas áreas cobertas pelos 

pivôs. Estas áreas serão para produção de forragem para o gado. 

Para além da área dos pivôs, no final o regadio estender-se-á também a uma área de 20 ha de produção de forragens 

inovadoras (elemento 11 na figura do Anexo B) e a uma área de 8.7 ha de rega fixa (elemento 5 no Anexo B), 

regadas a partir da albufeira do Lobo, e a uma área de 32 ha de vinha (elemento 17 na figura do Anexo B), regada 

a partir da albufeira do Azevel. 
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O objetivo deste investimento em regadio é o aumento de produção animal dos atuais 450 bovinos para os 700, 

com cerca de 550 animais jovens/ano, cujo montante de venda expectável será de aproximadamente 400.000€, e 

alguma diversificação na produção, com a criação de 32 ha de vinha regada. 

Tembém em termos de equipamentos, este investimento consistirá na compra de máquinas e equipamentos 

agrícolas e para a atividade pecuária (sementeiras e maneio dos animais-alimentação), incluindo 2 tratores de 

160 cavalos equipados com carregador frontal balde porta paletes e forquilha, uma lavadora de equipamentos de 

alta pressão, 1 reboque de 2 eixos, pá niveladora-Respigador-Grades discos 26"-Chisel 15 braços com rolo, 

1 reboque unifeed e uma báscula para pesagem e novilhos. 

O incremento de empregados será de 1 encarregado, 2 tratoristas e 2 trabalhadores indiferenciados, num total final 

em que se prevê ser de 5 trabalhadores com emprego direto e 10 com emprego indireto em atividades temporais 

parciais e outras atividades necessárias envolvendo as ações dentro da propriedade. 

2.2.2. OUTRAS CARATERÍSTICAS DOS PROJETOS 

Em relação ao número de postos de trabalho previstos na fase de construção da segunda barragem, serão 

7 operadores de máquina e 1 encarregado, para além do engenheiro responsável pela obra. 

Na exploração agrícola, e tratando-se de culturas forrageiras anuais e de prados plurianuais, só se aplicam 

herbicidas na fase de instalação dos prados em fase de pós-emergência da segunda ou terceira folha das infestantes 

(à base de sais de isopropilamonio), em quantidades de 1,5 litros/ha com 30% de substância ativa. Relativamente 

à época do ano com prados semeados a partir de 15 de Setembro e até 15 de Outubro, é nesta época que se faz a 

aplicação dos herbicidas. 

Relativamente às vinhas, já estão plantados 12 ha, e serão plantados mais 20 ha, onde serão aplicados produtos 

fitofármacos da classe dos fungicidas, alguns inseticidas e herbicidas. 

Os camiões que irão transportar os materiais da obra até à Herdade virão da zona de Borba. Os produtos e materiais 

a transportar serão betão, tubagem para descarga de fundo, ferro para cofragem, madeiras para cofragem para 

tomada de superfície, pedra de enrocamento para o talude de montante, gravilha para pavimentação do comoro da 

futura Barragem do Azevel são transportados a partir da zona de Borba e passam dentro da povoação de Terena e 

da Venda antes de chegar à Herdade da Rendeira. 

As máquinas e equipamentos a utilizar em obra são 2 buldozers, 2 escavadoras giratórias, 3 dumpers, 2 cilindros 

e 1 trator com joper. 

Os produtos que entram na Herdade em fase de exploração, nomeadamente sementes, adubos, farinhas e palhas 

são transportados em camião que normalmente vêm de Reguengos de Monsaraz. Os produtos de saída da herdade 

são bovinos em fase de desmama 6 meses ou refugos animais com mais de 10 anos, que saem ou diretamente a 

matadouro (Beja) ou para leilão em Évora. Estas saídas ocorrem em duas épocas do ano (Abril/Maio e 

Setembro/Outubro). 

Não está prevista a comercialização de produtos agrícolas, mas tão-somente de animais. Na fase de estabilização 

do Projeto, como se prevê um efetivo pecuário adulto de cerca de 700 vacas, haverá para comercializar cerca de 

550 animais jovens/ano, cujo montante de venda expectável será de aproximadamente 400.000 € 

2.2.3. NECESSIDADES DE ÁGUA 

Em termos de armazenamento e de redes de adução, a zona não se encontra servida por rede pública, sendo 

necessário efetuar intervenções no sentido de a instalar caso se venha a tomar essa iniciativa no futuro. Por 

enquanto, o abastecimento doméstico é assegurado com água subterrânea. As intervenções a fazer deverão incidir 

essencialmente na expansão de acordo com os traçados preestabelecidos, e no eventual reforço da capacidade de 
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armazenamento, que poderá ser feito com a construção de um depósito. O local da sua instalação deverá ser 

definido nas áreas afetas ao domínio público, e deverá ser promovido por iniciativa municipal. 

2.2.4. ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS RESÍDUOS 

2.2.4.1. Águas Residuais 

As águas residuais das habitações serão enviadas para fossas sépticas. 

2.2.4.2. Resíduos Sólidos 

No que diz respeito à recolha de resíduos sólidos urbanos, será feita recolha seletiva dos resíduos e depositados 

em recipientes para recolha dos serviços autorizados de recolha de resíduos urbanos. 

Os dispositivos de recolha seletiva (papel, vidro e embalagens) deverão ser localizados em conjunto com os 

dispositivos de recolha de resíduos indiferenciados, situação a definir em fase posterior em conjunto com os 

serviços responsáveis pela recolha. 

Em relação aos recipientes de herbicidas e respetivos resíduos, pesticidas e resíduos sobrantes e aos resíduos de 

tratamento veterinário (seringas, embalagens e restos de produtos), serão encaminhados para entidades 

competentes para a sua recolha. 

Quanto aos resíduos agrícolas (lenhas, madeira, resíduos vegetais), serão utilizados dentro da propriedade ou, caso 

tenham valor económico, podem ser comercializados. 

2.2.5. AÇÕES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção estão previstas as seguintes ações: 

2.2.5.1. Barragem 

Estando uma das barragens já construída (Barragem do Lobo), em relação à Barragem do Azevel as ações na fase 

de construção são: 

 Estaleiro e caminhos de acesso: será instalado um estaleiro de obra junto à casa principal já existente na 

propriedade e serão utilizados como caminhos de acesso à obra os caminhos pré-existentes. 

 Terraplanagens e movimentações de terras (aterros e desaterros): as movimentações de terras serão 

efectuadas para obter terras para a construção da barragem. Serão extraídas terras da zona da futura 

abufeira e transportadas para a zona de construção da barragem, de modo a não se recorrer a terras de 

origem externa à área. 

 Os solos das manchas de empréstimo serão deslocalizados para zonas exteriores à albufeira 3 localizados 

nas proximidades da mesma, em zona plana, de modo a evitar escorrências indesejáveis para a albufeira. 

 Movimentação de máquinas e equipamentos durante a construção da barragem: obrigatoriamente irão 

circular camiões e máquinas pesadas na área de implantação da barragem e zona da futura albufeira, 

necessários à realização das obras. A sua circulação será restrita a acessos a definir, sendo que, antes das 

obras se iniciarem já terão de estar definidos os percursos de circulação. 

 Construção de infraestuturas: esta fase corresponderá à colocação dos órgãos da barragem, à instalação 

das tubagens de circulação de água até aos pivôs de rega e à instalação das ligações eléctricas. 
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2.2.5.2. Projeto agropecuário 

Na área que vai ser utilizada para agricultura de regadio, as ações na fase de construção serão: 

 Desmatação e limpeza da área 

 Abertura das valas para instalação das tubagens na área dos pivôs 

 Instalação dos pivôs de rega 

 Gestão dos resíduos resultantes da desmatação e limpeza da área 

2.2.6. AÇÕES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração estão previstas as seguintes ações: 

2.2.6.1. Barragens 

Em relação a ambas as barragens, as ações na fase de exploração são: 

 Manutenção das barragens e seus órgãos: envolve as actividades de manutenção necessárias à preservação 

da barragem e dos órgãos de descarga e ligação à rede de rega, incluindo a estação de bombagem. 

 Manutenção da albufeira: corresponde às actividades de gestão e conservação activa das águas da 

albufeira, mantendo afastados os animais e reduzindo as possibilidades de eutrofização, o que pode incluir 

a eventual extração de lamas acumuladas ao fim de alguns anos, no caso de grande afluência de 

sedimentos ou matéria orgânica à mesma. 

2.2.6.2. Projeto agropecuário 

Na área que vai ser utilizada para agricultura de regadio, as ações na fase de exploração serão: 

 Manutenção das estruturas e infraestruturas da zona de rega: corresponde a todas as actividades de 

manutenção e reparação das estruturas construídas (tubagens, pivôs, etc.). 

 Gestão e tratamento de resíduos: os resíduos na fase de exploração serão fundamentalmente de origem 

agrícola e serão incorporados no solo. Os resíduos perigosos (embalagens de produtos fitofarmacêuticos, 

por exemplo) serão retirados do local e encaminhados para locais autorizados. Serão mantidas ações de 

vigilância sobre produtos que possam resultar de derrames acidentais de resíduos líquidos, como derrame 

de gasóleo ou óleos de tractores agrícolas. 

2.2.7. FASE DE DESATIVAÇÃO 

No caso de desactivação da área de rega, a zona afectada voltará a uma situação de sequeiro tal como existe 

actualmente. 

No caso das barragens se tornarem desnecessárias no futuro para os fins a que actualmente se destinam, poderão, 

desde que com manutenção, continuar a existir, por exemplo para abeberamento de gado ou fins lúdicos (turismo 

ou pesca, por exemplo). No caso de se entender que já não faz sentido, a abertura de um canal na barragem 

permitirá voltar ao regime actual, com lenta recuperação da vegetação na zona da albufeira. 
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2.2.8. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

É previsto que o empreendimento seja construído em 5-6 meses, englobando a barragem do Azevel, as principais 

infraestruturas de ligação aos pivôs e a instalação dos próprios pivôs. 

As obras terão início quando estiverem aprovados todos os instrumentos legais e o financiamento que permitam a 

construção do empreendimento, pelo que se desconhece o horizonte temporal concreto. Mas a execução da 

barragem deverá ser realizada antes do início do período chuvoso. 

Em relação ao período de construção, serão respeitadas as épocas referidas na Tabela 97, para obviar 

consequências ambientais gravosas. 
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2.3. LOCAIS ALTERNATIVOS E ALTERNATIVAS PARA O PROJETO 

O promotor é proprietário desta Herdade, pelo que não tem outro espaço alternativo para este Projeto. 

Em relação às possíveis alternativas ao Projeto aqui apresentado, o promotor considera não haver nenhuma mais 

favorável, tendo em vista que a propriedade já tem alguns condicionalismos que permitem que a solução agora 

apresentada seja a mais favorável a uma potenciação das atividades já existentes. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se identificar e caraterizar a atual situação na área de implantação do Projeto e também na 

sua envolvência, sempre que se justifique. 

Assim, foram abordadas três áreas temáticas, que serão apresentadas agrupadas, com cada uma a integrar vários 

descritores: 

– Ambiente 

 Clima 

 Geologia e Geomorfologia 

 Solo 

 Recursos Hídricos 

 Ar e Qualidade do Ar 

 Ambiente Sonoro 

– Ocupação do Território 

 Uso do Solo 

 Flora e Vegetação 

 Fauna 

 Resíduos 

 Património Cultural e Arqueológico 

– Planeamento 

 Paisagem 

 Planeamento e Ordenamento do Território 

 Fatores Socioeconómicos 

Para se conhecerem as principais caraterísticas da situação do ambiente nestes descritores, definiu-se como área 

de estudo a totalidade da área afeta à Herdade da Rendeira, por ser a zona mais diretamente afetada pelo Projeto, 

excepto nos descritores Clima, Qualidade do Ar e Socioeconomia, onde a área de estudo se estende ao nível dos 

concelhos envolvidos. 
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3.2. AMBIENTE 

3.2.1. CLIMA 

3.2.1.1. Metodologia 

O clima de Portugal Continental é classificado como Mediterrâneo sendo caracterizado em termos qualitativos 

com um clima temperado, com Verões quentes e secos, chuvas na estação fria e um Inverno moderado. A região 

do Alentejo situa-se na faixa Ibero-Mediterrânea tendo características climáticas mediterrâneas aliadas a uma 

acentuada continentalidade. RIBEIRO (1999) refere que “o alto vale do Tejo português e o Alentejo interior 

parecem-se muito mais com as terras transmontanas do que com as planuras e colinas do litoral, que lhe ficam 

mais próximas”. À medida que se caminha para sul aumenta a temperatura e diminui a precipitação. FEIO (1991) 

refere que o Alentejo se situa numa variante particularmente difícil do clima mediterrâneo tendo Verões muito 

quentes e secos e chuvas muito concentradas na estação fria havendo ainda geadas muito irregulares, o que o torna 

particularmente apto para os montados de sobreiros e azinheiras. 

Para se poder compreender melhor o clima da região foi usada a série climatológica de 30 anos (1951-1980) do 

Instituto de Meteorologia (IM) por forma a que visualmente melhor se possam observar as tendências dos 

parâmetros meteorológicos mais relevantes (temperatura do ar, humidade relativa do ar, precipitação, velocidade 

e rumo do vento) no âmbito deste Projeto. Uma vez que não existem estações climatológicas perto da área de 

implantação do projeto, foram usados dados referentes a quatro estações meteorológicas denominadas: Évora, 

Évora-Currais, Évora-Mitra, Viana do Alentejo. Na Tabela 3 consta a localização das estações meteorológicas 

referidas. 

Tabela 3. Localização das estações meteorológicas. 

Estação meteorológica Latitude Longitude Altitude 

Évora 38º 34' 7º 54' 309 

Évora-Currais 38º 31' 7º 47' 230 

Évora-Mitra 38º 32' 8º 01' 200 

Viana do Alentejo 38º 20' 8º 03' 202 

3.2.1.2. Identificação e caraterização 

A Figura 1 mostra a evolução mensal da temperatura (ºC) média do ar nas estações referidas. As temperaturas 

médias mensais mais elevadas registam-se nos meses mais quentes, Julho e Agosto como é característico do clima 

mediterrâneo. A Figura 3 mostra a temperatura média máxima do ar nas estações consideradas. 

Como se pode verificar na Figura 2, a temperatura média do ar mensal registada nas quatro estações meteorológicas 

supra identificadas apresenta o mesmo comportamento, registando as temperaturas médias mais baixas nos meses 

de Inverno (Dezembro a Fevereiro), apresentando temperaturas que rondam os 10 ºC, e as temperaturas mais altas 

nos meses de Verão (Julho a Setembro), onde se registam temperaturas médias superiores a 20 ºC. 

A temperatura média máxima mensal do ar regista o mesmo padrão da temperatura média, ou seja, observa-se nos 

meses mais quentes (Julho e Agosto). A Figura 3 mostra a temperatura média das temperaturas mínimas mensais 

do ar nas estações consideradas. 
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Figura 1. Temperatura (ºC) média do ar mensal registada em quatro estações meteorológicas do Distrito de 
Évora (Período 1951-1980) (Fonte: IM). 

Figura 2. Temperatura (ºC) média máxima do ar mensal registada em quatro estações meteorológicas do Distrito 
de Évora (Período 1951-1980) (Fonte: IM). 

Figura 3. Temperatura (ºC) média mínima do ar mensal registada em quatro estações meteorológicas do Distrito 
de Évora (Período 1951-1980) (Fonte: IM). 

A temperatura média das temperaturas mínimas mensais do ar atinge os valores mais elevados nos meses mais 

quentes (Junho, Julho, Agosto e Setembro). A Figura 4 mostra a humidade relativa (%) mensal do ar nas estações 

consideradas medida às 18 horas. Ao nível do Distrito constata-se que, para a temperatura média, se verifica uma 

região a Sul, a mais expressiva, a Norte e a Oeste com temperaturas médias mais elevadas que o interior do Distrito. 

A Figura 4 mostra, como é típico de um clima Mediterrâneo, que a humidade relativa do ar é mais baixa nos meses 

mais quentes em que se observam as temperaturas mais elevadas. Os valores de humidade relativa do ar no Distrito 

diminuem da região Sudeste para Noroeste sendo de esperar nestas regiões massas de ar mais seco, no entanto são 

de esperar alterações provocadas pelo microclima criado pelo Alqueva. 

Na Figura 5 podem observar-se os valores de precipitação (mm) média mensal nas estações consideradas. Podem 

assim observar-se valores extremamente baixos de precipitação que conjuntamente com as temperaturas elevadas 

e a baixa humidade relativa do ar contribuem para severas condições de secura. Os níveis de precipitação e número 

de dias de acordo com as regiões do Distrito sendo que é relativamente pequena a área onde se observam níveis 

de precipitação mais elevados. 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          36 

Figura 4. Humidade relativa (%) mensal do ar mensal registada em quatro estações meteorológicas do Distrito de 
Évora (ás 18 horas) (Período 1951-1980) (Fonte: IM). 

Figura 5. Precipitação (mm) mensal registada em quatro estações meteorológicas do Distrito de Évora (Período 
1951-1980) (Fonte: IM). 

Nas Figura 6 a Figura 9 apresentam-se os diagramas de frequência (%) e velocidade (km/h) média do vento para 

cada rumo nas estações consideradas.  

O vento é um elemento atmosférico altamente variável, quer por condicionantes locais quer de circulação geral a 

baixa e alta altitude. Nos diagramas observa-se um padrão semelhante no rumo do vento nas quatro estações 

meteorológicas em análise, sendo o rumo dominante o rumo NW, à excepção da estação de Évora-Mitra em que, 

além do rumo NW, assumem também expressão significativa os rumos SW e NE. A velocidade média do vento 

pode atingir valores elevados principalmente no rumo NW. 

Quanto à evapotranspiração, esta fornece uma ideia da perda de água por evaporação através do solo e da 

transpiração das plantas verificando-se que na região mais Oeste e na região de Borba as perdas são mais elevadas. 

No que diz respeito às geadas, verificam-se regiões no interior e oeste do Distrito com maior número de dias 

afectados bem como num maior número de meses. 
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Figura 6. Frequência (%) e velocidade (km/h) média do vento para cada rumo na estação de Évora. (Período 
1951-1980) (Fonte: IM). 

Figura 7. Frequência (%) e velocidade (km/h) média do vento para cada rumo na estação de Évora-Currais. 
(Período 1951-1980) (Fonte: IM). 

Figura 8. Frequência (%) e velocidade (km/h) média do vento para cada rumo na estação de Évora-Mitra. 
(Período 1951-1980) (Fonte: IM). 
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Figura 9. Frequência (%) e velocidade (km/h) média do vento para cada rumo na estação de Viana do Alentejo. 
(Período 1951-1980) (Fonte: IM). 
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3.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

3.2.2.1. Metodologia 

A identificação e caraterização da topografia, geologia e geomorfologia da área objeto de estudo baseou-se quer 

no reconhecimento efetuado à superfície do terreno, quer na consulta de elementos bibliográficos considerados 

relevantes, como a folha 40-B da Carta Geológica de Portugal de Reguengos de Mansaraz à escla 1:50.000, de 

Carvalhosa & Zbyszewski (1991), as folhas 462 e 473 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 e o Atlas do 

Ambiente, entre outros. 

3.2.2.2. Identificação e caraterização 

A área do Projeto em apreço está integrada na vasta Unidade Geomorfológica da Peneplanície do Alentejo de Feio 

(1951). Esta unidade compreende a grande planura do Alentejo que se estende desde a Serra de S. Mamede, a 

norte, à Serra de Alcaria Ruiva, nas proximidades de Mértola, a sul. 

Focalizando para a área do Projeto, a altitude da peneplanície varia entre os cerca de 200 e os 270 m. Trata-se de 

uma zona ondulada, com relevos arredondados e algum encaixe das linhas de água principais. A rede hidrográfica 

tem formato dendrítico, como é caraterístico destas zonas com rochas principalmente de caráter xistento. 

Na área de estudo ou ao seu redor existem vários vértices geodésicos, sendo os mais próximos o da Rendeira 

(268 m), na parte norte, e o do Outeiro da Cabeça (234 m), a este. 

As duas linhas de água principais ocorrentes na área (Ribeiro do Lobo e Ribeiro do Azevel) escoam de oeste para 

este, e são afluentes do Ribeiro do Azevelinho, que passa um pouco a norte da propriedade e também escoa de 

oeste para este. Todo este sistema de descarga superficial da zona do Projeto está integrado na vasta Bacia do Rio 

Guadiana. 

Do ponto de vista geológico, a zona está integrada dentro do que se designa por Maciço Hespérico ou Maciço 

Ibérico (MI), e ocupa cerca da metade ocidental da Península Ibérica, no seu domínio hercínico. Nele afloram 

diversos materiais de idade Paleozóica e, em menor extensão, do Proterozóico superior. 

Lotze (1945) reconheceu a existência de zonação transversal à direção das estruturas no Maciço, baseando-se 

especialmente em critérios estratigráficos, estruturais, magmáticos, metamórficos, paleogeográficos e 

metalogenéticos, os quais revelaram inequivocamente diferenças de fácies, indicadoras de diferentes ambientes de 

deposição para cada uma destas zonas. Um dos traços mais evidentes é a virgação do Arco Ibero-Armoricano 

(Matte, 1986; Burg et al., 1987). As estruturas orientam-se fundamentalmente na direção NE-SW (no interior do 

continente, principalmente nas proximidades da fronteira luso/espanhola), com encurvamento progressivo para N 

e NE próximo da costa Atlântica, correspondendo assim a um alargamento dos terrenos metamórficos e a uma 

maior expressão do magmatismo granítico. 

A área de estudo engloba formações inseridas na Zona de Ossa-Morena (ZOM). Este terreno tectono-estratigráfico 

constitui-se como uma unidade diferenciada dentro do Maciço Ibérico (MI) e corresponde, no fundo, a uma cunha 

miogeossinclinal paleozóica que jaze sobre um soco do Proterozóico superior (Figura 10). A Figura 11 mostra a 

divisão em domínios da ZOM e a localização aproximada do Projecto. 

A ZOM é estratigraficamente variada, com idades desde o Proterozóico superior até ao Carbónico. Há, no entanto, 

opiniões discrepantes relativamente à sua idade e significado de algumas das suas séries integrantes Os litótipos 

de idade Précâmbrica afloram no núcleo de estruturas antiformas alongadas com orientação predominante NW-SE. 

Relativamente ao metamorfismo regional na ZOM, este é caraterizado por uma alternância de faixas de baixo grau 

podendo, por vezes, chegar a médio-alto grau e alta pressão (Fonseca et al., 1999; Pedro, 2004; Rosas, 2003) 

desenvolvidos durante os ciclos tectonotérmicos do Precâmbrico superior e Hercínico. 
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Figura 10. Zonamento paleogeográfico e tectónico do Maciço Ibérico com a localização da zona do Projeto, 
segundo Lotze (1945) e Julivert et al. (1972). CZ – Zona Cantábrica; WALZ – Zona Astúrico-Leonesa: CIZ – 

Zona Centro-Ibérica; OMZ – Zona de Ossa-Morena; SPZ – Zona Sul Portuguesa. Representam-se ainda as zonas 
de cisalhamento Porto-Tomar (PTSZ) e Badajóz-Córdoba (BCSZ). Figura reproduzida de Beetsma (1995). O 

quadrado vermelho localiza a área em estudo. 

A zona do Projeto em apreço ocorre sobre a divisão da ZOM denominada por Setor de Estremoz-Barrancos (Figura 

11). 

A Figura 12 projeta a distribuição das unidades geológicas presentes, bem como as principais fraturas. Esta 

caraterização apenas é focalizada para os litótipos afetados pelo Projeto. 

A caraterização e descrição das formações/unidades geológicas resultam da análise e interpretação da Carta 

Geológica de Portugal e respetiva notícia explicativa, a folha 40-B de Reguengos de Mansaraz à escla 1:50.000, 

de Carvalhosa & Zbyszewski (1991). Considerando apenas os litótipos intersetados pelo Projeto em causa, e tendo 

em atenção o descrito por Carvalhosa & Zbyszewski (1991), tem-se (Figura 12 e Figura 13): 
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Figura 11. Divisões tectono-estratigráficas da Zona de Ossa Morena, em Portugal com a localização da área do 
Projeto (quadrado a vermelho). In Oliveira et al., 1991. 

3.2.2.2.1. Câmbrico-Ordovícico inferior – Formação de Ossa (Os) 

A Formação de Ossa é constituída por alternância rítmica de rochas areníticas, impuras, e pelíticas, com 

predominância de rochas grauvacóides para a parte inferior. As rochas foram metamorfizadas e intensamente 

dobradas, sendo constituídas por xistos luzentes, micáceos, e por micaxistos com abundante quarzto de exsudação. 

Trata-se de xistos bastante siliciosos e que sofreram metamorfismo de intensidade variável, desde baixa a muito 

alta intensidade. 

As faixas NW-SE a ponteado na Figura 12 correspondem a fácies mais quartzofilíticas e quartzomicaxisticas 

dentro das alternâncias rítmicas identificadas dentro da Formação da Ossa. 

3.2.2.2.2. Ordovícico inferior-médio – Formação de Barrancos (Ba) 

A Formação de Barrancos tem uma espessura considerável (cerca de 800 m nesta área) e é constituída por xistos 

finos, lustrosos a luzentes, compreendendo filitos ou xistos micáceos e quartzofilitos subordinados. Nalgumas 

zonas surgem também metabasitos, nomeadamente anfibolitos que parecem ter sido originalmente tufos 

andesíticos. 
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Figura 12. Enquadramento geológico com base na folha 40-B da Carta Geológica de Portugal de Reguengos de 
Monsaraz à escala 1:50.000, de Carvalhosa & Zbyszewski (1991), com indicação das zonas de afloramentos 

rochosos. Legenda: Ba – Formação de Barrancos; Os – Formação de Ossa; PQ – Plio-Plistocénico. Ver legenda 
na .Figura 13. 
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Figura 13. Extrato da legenda da folha 40-B da Carta Geológica de Portugal de Reguengos de Monsaraz à escala 
1:50.000, de Carvalhosa & Zbyszewski (1991). Legenda da Figura 12. 

3.2.2.2.3. Plio-Plistocénico (PQ) 

O Plio-Plistocénico é constituído por depósitos tipo “ranha” com algumas impregnações calcárias na parte inferior. 

Trata-se de cascalheiras com calhaus de quartzo, angulosos ou mal rolados e com matriz argilosa com muitos 

elementos ferruginosos que, no local em estudo, assentam diretamente sobre o substrato peleozóico. 

3.2.2.3. Tectónica e Neotectónica 

De acordo com Fonseca (1995), os aspetos principais da deformação hercínica que afetou a ZOM resumem-se do 

seguinte modo: 

 Grande heterogeneidade, marcada pela alternância de bandas muito deformadas, lado a lado, com outras 

praticamente não deformadas. 

 Deformação em três fases principais. 

À primeira fase de deformação encontram-se associadas dobras isoclinais e cavalgamentos com direções NW-SE 

a N-S, com planos axiais inclinando 20º para ENE e eixos de direção variável. A vergência das estruturas far-se-

ia para SW ou W, perpendicularmente às estruturas, segundo Ribeiro et al. (1979); no entanto outra interpretação 

aponta para a atuação de regime de cizalhamento simples esquerdo, congruente com um sistema tangencial 
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transpresivo/transtensivo com enraizamento para NE e sentido de movimento para N ou NW ao longo da direção 

orogénica e da lineação de estiramento (Silva 1997). Segundo Lopes (2003), esta segunda definição é melhor 

suportada pelos dados de campo. É nesta fase que se forma a xistosidade. Segundo Silva (1997), esta fase fez-se 

sentir antes do Devónico inferior. 

A segunda fase origina clivagem de crenulação de plano axial com direção NW-SE. É a principal responsável pela 

orientação NW-SE das macroestruturas da ZOM. Esta fase redobra as estruturas formada pela primeira fase 

gerando padrões de interferência, essencialmente do tipo 2, mas também do tipo 3 de Ramsay (1980). Num estado 

mais avançado, esta fase induz a ruptura por estiramento de dobras D2 geradas precocemente (Lopes, 2003). 

Ribeiro et al. (1979) referem o Vestefaliano superior para a idade da segunda fase. 

Relativamente à terceira fase, esta apresenta orientação NW-SE e vergência para SW, mostrando um forte 

gradiente de deformação até ao limite S da ZOM. Destaca-se também a aparente contradição existente entre a 

vergência (W-SW) e a migração da deformação (E-NE), facto que foi interpretado pela relação com o caráter 

transpressivo presente. 

A partir do Esquema Neotetónico da Carta Geológica de Portugal à escala 1:1000000 (2010) não foram detetados 

alinhamentos estruturais que tenham evidenciado movimento recente – neotectónico – na área do Projeto em 

apreço. 

Na zona específica de estudo, a Rendeira encontra-se sobre o Anticlinório do Redondo (Carvalhosa & Zbyszewski, 

1991), uma estrutura multidobrada com forma geral de anticlinal, onde no centro se encontra a Formação de Ossa, 

com orientação NW-SE, e nos flancos a Formação de Barrancos (ver Figura 12). 

Em relação a estruturas fraturadas, há uma falha muito importante que corta toda a propriedade, na direção NE-SW, 

e que, na parte sul da propriedade, mostra claramente a deslocação das litologias de um e do outro lado da mesma, 

pondo em contato direto as formações da Ossa e de Barrancos. 

3.2.2.4. Análise da geologia no campo 

A nível de campo, identificaram-se as principais manchas de afloramento rochosos na propriedade (Figura 12). 

No que foi possível observar, entre as rochas de caráter xisto-grauváquico da Formação da Ossa, observam-se 

rochas com caraterísticas mais pelíticas, intercaladas com rochas de caraterísticas mais grosseiras (grauvaques), 

com uma caraterística mais ou menos comum: a presença de filonetes de quartzo. 

Na parte SE, onde aflora a Formação de Barrancos, os xistos são mais finos, filíticos, e sem tanto quartzo de 

exsudação. No entanto, a distinção entre as duas formações é claramente mineralógica e estratigráfica, não sendo 

no campo fácil identificar e separar as duas formações. 

Em relação às formações de Plio-Plistocénico, surgem no local com calhaus grosseiros em matriz argilosa e com 

espessura muito reduzida (até uma dezena me metros de profundidade máxima). 

3.2.2.5. Análise sísmica 

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (DGA, 1996), segundo a escala internacional, o 

valor que corresponde à zona do projeto a implementar é a intensidade VII. 

Nesta intensidade VII (máxima na zona), segundo Dias (2015) é difícil permanecer de pé, é notado pelos 

condutores de automóveis, os objectos pendurados tremem, verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo 

fraturas. As chaminés fracas partem ao nível das coberturas, há queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, 

cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitectónicos. Algumas fracturas nas alvenarias C. Ondas nos tanques. 

Água turva com lodo. Há pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho. 

Os grandes sinos tocam e os diques de betão armado para rega são danificados. 
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Estes valores de intensidade, apesar de pouco representativos em termos de destruição, são fortemente sentidos e 

suscetíveis de induzir fenómenos que podem implicar risco devido à vibração sísmica, potenciando, por exemplo, 

a instabilidade de vertentes, ou de construções mais frágeis em zonas com caraterísticas geológicas desfavoráveis. 

De acordo com o estabelecido em relação ao tipo de terrenos na NP-EN 1998-1 (2010), a área do Projeto ocorre 

numa zona sísmica do tipo A (rocha ou outra formação de tipo rochoso que incula, no máximo, 5 m de material 

mais fraco à superfície), com uma velocidade de ondas de corte nos 30 m superficiais , > 800 ⁄ . Isto 

influencia os parâmetros do espetro de resposta elástico de cada tipo de ação sísmica a utilizar no projeto estrutural 

(parâmetros retirados do anexo nacional da mesma norma). 

3.2.2.6. Património geológico e recursos minerais 

Não se identificou nenhum local com interesse geológico particular dentro da propriedade. 

A nível dos recursos minerais não foi igualmente identificado qualquer litologia que possa fazer supor a existência 

de recursos minerais com interesse especial. Em relação ao aproveitamento de rochas como aglomerados 

industriais, não se trata de rochas com apetência para esse tipo de aproveitamento, quer pela sua mineralogia 

demasiado argilosa, quer pela sua xistosidade (orientação estrutural dos seus minerais). Como rocha ornamental, 

há muito poucas explorações de xisto em Portugal, e este tipo de xisto que existe na propriedade é do mais comum 

que existe em Portugal. 

Caso, durante as obras se detetem novos elementos referentes ao património e recursos minerais, desse facto será 

dado conhecimento às respetivas entidades competentes. 
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3.2.3. SOLO 

3.2.3.1. Metodologia 

Para a caracterização edáfica da área em estudo, foram utilizadas as folhas 462 e 463 da Carta de Solos e da Carta 

de Capacidade de Uso do Solo, publicadas a escala 1:50.000 pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR), antigo Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (SROA), bem como a análise 

teórica de Cardoso (1965, 1974). Estas peças permitem identificar as várias unidades pedológicas que ocorrem na 

área de estudo, concomitantemente, possibilitando a identificação da sua capacidade de agrícola (Anexo C – Carta 

de Solos e Capacidade de Uso do Solo). 

3.2.3.2. Identificação e caraterização 

Na área de estudo verifica-se a presença de 3 ordens de solos: Solos Incipientes, Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados e Solos Hidromórficos englobando 12 famílias de solo (as quais admitem ainda diferentes fases 

pedológicas). Apresenta-se, seguidamente, a caracterização sumária de cada família identificada (Tabela 4), de 

acordo com a legenda das unidades-solo que ocorrem na carta de solos da região, sendo indicada a correspondência 

com as unidades da classificação da FAO, das subordens ou dos grandes grupos (Fonseca e Marado, 1991). A 

unidade de nível mais elevado, na classificação utilizada é a Ordem, sendo a Família a de nível menos elevado 

(Cardoso, 1974). 

 

Ordem dos Solos Incipientes 

Nesta ordem estão agrupados os solos não evoluídos, que não apresentam horizontes genéticos nitidamente 

diferenciados, a não ser um horizonte superficial A ou Ap muito delgado, caracterizado, por uma pequena 

acumulação de matéria orgânica e, eventualmente, pelas alterações provocadas pelo seu uso. São solos não 

evoluídos, praticamente reduzidos à capa de alteração da rocha-mãe, sem horizontes pedológicos bem 

diferenciados. Esta ordem, constituída pelos solos mais jovens, comporta quatro sub-ordens com características 

bastante distintas, das quais três se encontram presentes na área de estudo, Aluviossolos, Litossolos e 

Coluviossolos ou Solos de Baixas. 

 

Sub-Ordem dos Aluviossolos 

Os Aluviossolos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) são Solos Incipientes 

derivados de depósitos estratificados de origem aluvionar. Por este motivo, embora o seu perfil apresente apenas 

um horizonte geneticamente evoluído no local, o horizonte superficial A ou Ap, caracterizam-se por possuírem, 

geralmente, uma elevada espessura efectiva que as raízes das plantas exploram com maior ou menor facilidade, 

conferindo-lhes, por isso, uma elevada potencialidade para a produção de biomassa. Instalados sobre aluviões, não 

embebidos de água (não hidromórficos), podem separar-se em dois grupos: Aluviossolos Modernos e 

Aluviossolos Antigos. 

 

Grupo dos Aluviossolos Modernos 

O Grupo dos Aluviossolos Modernos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) é 

constituído pelos solos de formação mais recente e que, muitas vezes, vão recebendo ainda, periodicamente, a 

deposição de sedimentos aluviais, caracterizando-se, também, por possuírem, em geral, um freático relativamente 

próximo da superfície. Destes solos, foi assinalada a presença de um dos seus sub-grupos, os Aluviossolos 
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Modernos Não Calcários desprovidos de carbonatos, num total de três Famílias, as quais se distinguem, sobretudo, 

pela granulometria dos depósitos: 

 

Sub-Grupo dos Aluviossolos Modernos Não Calcários: 

Al – Aluviossolos Modernos Não Calcários de textura ligeira (os mais arenosos); 

A – Aluviossolos Modernos Não Calcários de textura mediana; 

Aa – Aluviossolos Modernos Não Calcários de textura pesada (os mais argilosos). 

 

Grupo dos Aluviossolos Antigos 

O grupo dos Aluviossolos Antigos (em correspondência com os Fluvic Cambisols na legenda FAO-Unesco de 

1988) é constituído por solos mais antigos, que não recebem, no momento presente, a deposição de sedimentos 

aluviais, derivando, geralmente, de terraços fluviais. Embora apresentem, tal como os Aluviossolos Modernos, um 

elevado potencial de produção de biomassa, o seu lençol freático tende a localizar-se a uma maior profundidade. 

Do sub-grupo dos Aluviossolos Antigos Não Calcários foi assinalada a presença de uma Família, caracterizada 

por apresentar uma quantidade mediana de materiais argilosos: 

Sub-Grupo dos Aluviossolos Antigos Não Calcários: 

At – Aluviossolos Antigos Não Calcários, de textura mediana. 

 

Sub-Ordem dos Litossolos 

Os Litossolos (em correspondência com os Dystric Leptosols na legenda FAO-Unesco de 1988) são solos 

esqueléticos pouco evoluídos e com rocha consolidada, pouco ou nada meteorizada, menos de 15/20 cm de 

profundidade (reduzida espessura), frequentemente com material pedregoso incorporado, distinguindo-se um 

horizonte A1 mais ou menos expresso, mas não humífero. Os Litossolos associam-se frequentemente a 

afloramentos rochosos nas superfícies de feição desértica do Sudoeste a «terreno rochoso», correspondendo a 

grandes extensões de relevo geral aplanado onde o substrato rochoso dominado por materiais líticos de natureza 

xisto-quartzífera aflora com carácter de continuidade. Na área de estudo assinala-se a presença de uma família 

dentro do seguinte grupo: 

Grupo dos Litossolos dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos: 

Ex – Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. 

 

Sub-Ordem dos Coluviossolos ou Solos de Baixas 

Os Coluviossolos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) são Solos Incipientes 

derivados de depósitos de origem coluvial e localizados, por isso, em vales e depressões, ou, simplesmente, na 

base de encostas. À semelhança do que acontece com os Aluviossolos, a sua considerável espessura efectiva, que 

as raízes das plantas exploram com maior ou menor facilidade, confere-lhes, também, uma elevada potencialidade 

de produção de biomassa. Os Solos desta sub-ordem não estão divididos em grupos, sendo de registar a presença 

de um dos seus sub-grupos, os Solos de Baixas Não Calcários onde se assinala a presença de duas famílias: 

Sub-Grupo dos Solos de Baixas Não Calcários: 

Sb – Solos de Baixas Não Calcários, de textura mediana; 

Sba – Solos de Baixas Não Calcários, de textura pesada (os mais finos). 
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Ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

Os Solos Argiluviados Pouco Insaturados são solos evoluídos, comuns nas regiões mediterrânicas, de perfil do 

tipo ABtC, apresentando, caracteristicamente, um horizonte B árgico em que o grau de saturação com bases 

(superior a 35%) aumenta ou, pelo menos, não diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes. Esta 

ordem considera a existência de duas sub-ordens, que se distinguem pela tonalidade predominante da sua cor, 

Solos Mediterrâneos Pardos (de cores pardacentas) e Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos (de cores 

avermelhadas ou amareladas). 

 

Sub-Ordem dos Solos Mediterrâneos Pardos 

Os Solos Mediterrâneos Pardos (em correspondência com os Haplic Luvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) 

são Solos Argiluviados que se desenvolvem em climas de regime xérico (climas mediterrâneos) e que apresentam, 

nos seus horizontes A e B, cores pardacentas, isto é, com tonalidades menos vermelhas que 7,5YR mas cujo croma 

no estado húmido seja igual ou inferior a 4, segundo o Sistema de Munsell (Munsell, 1971) de classificação de 

cores. Dada a natureza não calcária das rochas a partir das quais estes solos se formaram, foi identificado na área 

de estudo a presença de um único grupo: 

Grupo dos Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários 

Os Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários repartem-se por três Subgrupos, consoante representam 

o conceito central do grupo ou estabelecem transições para os Barros ou para os Solos Hidromórficos. Na área de 

estudo identificou-se o seguinte sub-grupo: 

Sub-Grupo dos Solos Mediterrâneos Pardos Normais: 

Px – Solos Mediterrâneos Pardos Normais de xistos ou grauvaques. 

 

Sub-Ordem dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos 

São Solos Argiluviados (em correspondência com os Haplic Luvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) que se 

desenvolvem em climas de regime xérico e que apresentam, nos seus horizontes A ou B, cores avermelhadas ou 

amareladas, isto é, com tonalidades mais vermelhas que 7,5YR, ou iguais a 7,5YR mas cujo croma no estado 

húmido seja superior a 4, segundo o Sistema de Munsell (Munsell, 1971) de classificação de cores. Atendendo à 

natureza não calcária das rochas a partir das quais estes solos se formaram, foi identificado na área de estudo o 

seguinte grupo: 

 

Grupo dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários 

Reúne os que são formados a partir de outros tipos de rochas, não calcárias. Destes, os que se encontram na área 

de estudo pertencem ao Sub-Grupo dos SMVAMNC Normais representados pelas famílias a seguir descritas: 

Sub-Grupo dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais: 

Sr – Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais de "rañas" ou depósitos 

afins, com materiais lateríticos; 

Pv – Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais de rochas cristalofílicas 

básicas; 

Vx – Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais de xistos. 
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Tabela 4. Distribuição dos solos na área de estudo. 

Ordem Sub-Ordem Grupo 
Sub-
Grupo 

Família Área m2 % 
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Ordem dos Solos Hidromórficos 

São solos minerais sem características aluviais, relacionados com situações de drenagem interna e externa muito 

limitadas, com inundação temporária à superfície e encharcamento quase permanente ou apenas temporário dos 

níveis superiores do perfil, sujeitos a gleização (do russo gley, termo que refere uma massa de solo resultante da 

redução do ferro pela matéria orgânica) determinando acumulações de matéria orgânica e fenómenos de redução 

e reoxidação de compostos de ferro e/ou manganês, que têm uma redistribuição descendente quando não existe 

lençol aquífero e ascendente no caso contrário. O processo pedogenético dominante é o da hidromorfogenia, 

embora se verifiquem casos de perfis mais ou menos evoluídos devido à actuação conjunta de outro processo 

também ligado à presença de água (lavagem). Atendendo à ausência de horizone eluvial, na área de estudo foi 

identificada a sub-ordem a seguir descrita. 

Sub-Ordem dos Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial 

Na área de estudo estes solos (em correspondência com os Gleyic Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) 

encontram-se representados pelo seguinte sub-grupo e por apenas uma família: 

Sub-Grupo dos Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Solos Argiluviados Pouco Insaturados: 

Pb – Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Solos Argiluviados Pouco Insaturados de xistos ou 

grauvaques ou materiais de ambos. 

A cada tipo de solo cartografado pode estar associada uma fase pedológica influindo a mesma nos riscos de erosão 

e na erodibilidade dos solos: (a) - fase agropédica; (d) - fase delgada; (e) - fase espessa; (h) - fase mal drenada; (i) 

- fase inundável; (p) - fase pedregosa). De forma genérica, na presença de um solo com fase delgada ou inundável, 

o seu comportamento em termos de erodibilidade é elevado, por outro lado, se a fase pedológica for espessa esse 

solo oferecerá maior resistência aos factores erosivos. 

A análise da distribuição pedológica na área de estudo permite constatar que se verifica um predomínio de solos 

da ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados (aproximadamente 80% da totalidade da área observada), 

assinalando-se a presença maioritária de solos não calcários, de substracto xistoso, especificamente os que 

integram as famílias dos Solos Mediterrâneos Pardos Normais de Materiais Não Calcários (cerca de 56%) e Solos 

Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não-Calcários (cerca de 24%). 

3.2.3.2.1. Capacidade de Uso do Solo 

A avaliação da capacidade de uso do solo corresponde a uma interpretação da carta de solos, que, segundo as 

normas do SROA, efectua o agrupamento dos solos em classes e subclasses de aptidão. Em estreita consonância 

com o tipo de solos, em termos de capacidade de uso do solo, verifica-se a presença na área de estudo de quatro 

classes de capacidade de uso do solo: as classes B, C, D e E.  

Cada classe identificada subdivide-se, ainda, em subclasses, que são grupos de solos de uma mesma classe que 

apresentam a mesma espécie de limitação dominante ou de risco de deterioração tal como identificado na Tabela 

5. 

Na área de estudo, verifica-se o predomínio dos solos de classe “C” e “D” (aproximadamente 76% da totalidade 

da área observada), que, de modo geral, apresentam limitações severas correspondentes às três subclasses 

identificadas. Os que apresentam erosão e escoamento superficial (“e”), são solos de uma mesma classe em que a 

susceptibilidade, riscos e efeitos da erosão constituem o factor preponderante de limitação. Os solos que 

apresentam um excesso de água ou drenagem suficiente (“h”) são solos em que a presença excessiva de água 

constitui o factor limitante. Os que apresentam limitações do solo na zona radicular (“s”), são solos de uma mesma 

classe com limitações ao nível radicular, como a espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água 

utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos, entre outros). Estas limitações são mais 
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ou menos generalizadas a toda a área de estudo, dada a distribuição dos solos que nela se verifica, com uma maior 

incidência na área central do limite considerado. 

Tabela 5. Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

Classe Características Principais 

A 
- poucas ou nenhumas limitações; 
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros; 
- susceptível de utilização agrícola intensiva. 

B 
- limitações moderadas; 
- riscos de erosão no máximo moderados; 
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

C 
- limitações acentuadas; 
- riscos de erosão no máximo elevados; 
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva. 

D 
- limitações severas; 
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; 
- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais; 
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. 

E 

- limitações muito severas; 
- riscos de erosão muito elevados; 
- não susceptível de utilização agrícola; 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal; 
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação; 
- ou não susceptível de qualquer utilização. 

Subclasse  

e Limitações resultantes de erosão e escoamento superficial 

h Limitações resultantes de um excesso de água 

s Limitações do solo na zona radicular 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

Bh 159998,14 
801563,06 

1,09 
5,46 

Bs 641564,92 4,37 

Ce 2551652,09 

4495453,51 

17,39 

30,64 Ch 105668,29 0,72 

Cs 1838133,13 12,53 

De 5507442,86 

6701272,88 

37,53 

45,67 Dh 27808,03 0,19 

Ds 1166021,99 7,95 

Ee 2658459,95 2658459,95 18,12 18,12 

3.2.3.3. Descrição detalhada dos solos com classificação RAN 

De acordo com a delimitação extraída da Planta de Condicionantes/Proposta de Reserva Agrícola Nacional do 

PDM do Alandroal e da Planta de Condicionantes do PDM de Reguengos de Monsaraz, a área de solos com 

classificação RAN é de cerca de 957213,5 m2, correspondentes a aproximadamente 6,5% da área total de estudo. 

A classificação da COS2007 permite identificar as seguintes classes de uso do solo associadas às áreas RAN 

(Tabela 6): 2.1 Culturas temporárias; 2.2 Culturas permanentes; 2.3 Pastagens permanentes; 2.4 Áreas agrícolas 

heterogéneas; 3.1 Florestas; 3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea; 5.1 Águas interiores (Anexo 

C1 – Reserva Agrícola Nacional). 
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Tabela 6. Descrição detalhada dos solos com classificação RAN. 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % Uso do Solo Área m2 % 
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2.2 Culturas permanentes 1355,3 0,01 

2.3 Pastagens permanentes 41028,84 0,3 
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17915,5 0,12 
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Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % Uso do Solo Área m2 % 
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3.1 Florestas 16171,4 0,11 

3.2 Florestas abertas e 
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16442,6 0,11 

5.1 Águas interiores 228,1 0,002 

 

A mesma delimitação da RAN, utilizada para a análise anterior, permite identificar a capacidade de uso do solo 

associada às classes de solo descritas (Tabela 7). 

O projecto agrícola e hidráulico possui uma sobreposição de 284805,46m2, correspondentes a aproximadamente 

29,75% da totalidade da área RAN presente na área de estudo. De modo a permitir a descriminação dos solos 

afetados pelo projeto hidráulico e agrícola, a análise da sua sobreposição permite aferir os valores apresentados 

pelas  

 

 

Tabela 8 e Tabela 9 (ver também Anexo C1 – Reserva Agrícola Nacional). 

Tabela 7. Capacidade de Uso do Solo dos solos com classificação RAN. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

Bh 159998,144802937 
801563,07 

1,1 
5,46 

Bs 641564,923313769 4,36 

Ch 32168,4373123691 
128065,6 

0,22 
0,87 

Cs 95897,1646500024 0,65 

Dh 
27808,0252000023 

27808,03 
0,2 

0,2 
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Tabela 8. Afetação dos solos com classificação RAN pelo projeto hidráulico e agrícola. 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % RAN Projeto Área m2 % RAN 
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Solos 

Mediterrâneos, 

Pardos, de 

Materiais Não 

Calcários, 

Normais, de 

xistos ou 

grauvaques 

59
27

6,
20

 

59
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20

 

6,
19
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19

 

Barragem do Azevel 

Caminhos existentes 

(acesso à obra) 

1818,19 0,19 

Barragem do Azevel 

Caminhos Novos 

(acesso à obra) 

684,92 0,07 

Perímetro de Rega (P3) 

Caminhos Novos 
624,37 0,07 

Perímetro de Rega (P3) 

Canhão 
3074,60 0,32 
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Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % RAN Projeto Área m2 % RAN 

Perímetro de Rega (P3) 

Ponta Final 
53074,12 5,54 

 

Tabela 9. Capacidade de Uso do Solo dos solos com classificação RAN afetados pelo projeto hidráulico e 
agrícola. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % RAN 

Bh 119155,98 
270649,61 

12,44 
28,27 

Bs 151493,64 15,83 

Ch 7479,44 
14155,80 

0,78 
1,48 

Cs 6676,36 0,69 
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3.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

3.2.4.1. Metodologia 

A água é um recurso transversal a todos os domínios, uma vez que interage com a maior parte das actividades 

ecológicas e humanas. Tendo este facto em consideração, é fácil perceber que todas as ações que se implementem 

irão ter reflexos nos recursos hídricos repercutindo-se, nas actividades que com eles interagem directa ou 

indirectamente.  

A água é indispensável ao bem-estar e desenvolvimento de qualquer região, pode também revelar-se como um 

factor condicionante do desenvolvimento e implantação de projectos que dependam deste recurso. 

Um conhecimento tão rigoroso quanto possível dos recursos hídricos disponíveis em qualquer local, quer em 

termos médios quer em termos da variabilidade inter ou intra-anual, é indispensável para um planeamento 

criterioso que possibilite um desenvolvimento sustentado e harmonioso de qualquer projecto. 

Para identificação e caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais, quer no que diz respeito à quantidade, quer 

à qualidade da água, recorreu-se ao reconhecimento de campo, à pesquisa bibliográfica da especialidade, à medição 

de parâmetros campo, à informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA-SNIRH) e às 

informações constantes do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica 7-Guadiana (PGBH-

RH7-Guadiana 2012). 

3.2.4.2. Identificação e caraterização 

A área objecto de estudo desenvolve-se na Bacia Hidrográfica (BH) do Guadiana, a qual está integrada na Região 

Hidrográfica 7 (RH 7), Figura 14. 

A RH7 é uma região hidrográfica internacional com uma área total, em território português, de 11.611 km2 que 

integra a bacia hidrográfica do rio Guadiana localizada em território português e as bacias hidrográficas das ribeiras 

de costa, incluindo as respectivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei nº 

347/2007, de 19 de Outubro. Existem 10 concelhos abrangidos totalmente e 23 concelhos situados parcialmente 

no perímetro desta RH. 

O rio Guadiana nasce nas lagoas de Ruidera em Espanha, a 1.700 m de altitude, desenvolvendo-se ao longo de 

810 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Santo António. Em Portugal, o rio tem um 

desenvolvimento total de 260 km, dos quais 110 km delimitam a fronteira, sendo colector principal dos cursos de 

água do Alentejo Oriental, do território espanhol contíguo e dos cursos de água da vertente NE da Serra do 

Caldeirão (Figura 15). 

Os principais cursos de água que atravessam a área de estudo são o ribeiro do Lobo e a ribeira do Azevel. Aprimeira 

cruza a área de estudo a Norte, no sentido Oeste-Este, sendo afluente pela margem direita da ribeira do Azevelinho, 

a qual é por sua vez afluente pela margem esquerda da ribeira do Azevel. A segunda atravessa a zona Sul da área 

de estudo no sentido Oeste-Este, sendo afluente do rio Guadiana pela margem direita (ver Figura 16 e Anexo D – 

Carta de Recursos Hídricos Superficiais). 

Pretende o promotor da Herdade da Rendeira proceder ao represamento de ambas a linhas de água atrás referidas, 

assunto que abordaremos em detalhe posteriormente. Por agora e considerando a extensa área ocupada pela área 

de estudo, importa saber qual o estado da arte no que concerne aos recursos hídricos superficiais efectuando uma 

breve caracterização de todos os planos de água superficial existentes. 
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Figura 14. Enquadramento geográfico relativamente às Bacias Hidrográficas (adaptado de Atlas do Ambiente 
Digital – IA). 

Figura 15. Localização da área de estudo em relação à Bacia Hidrográfica do Guadiana. 
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Figura 16. Enquadramento das principais linhas de água que atravessam a Herdade da Rendeira. 

Na Herdade da Rendeira existem 15 pequenas barragens, desconhecendo-se a data da sua construção não existindo 

qualquer dado que permita efectuar a sua caracterização. No decorrer dos trabalhos de campo foi efectuada uma 

visita a cada umas destas barragens que, genericamente designaremos por “Rd” e uma por “barragem dos 

Eucaliptos”, sendo possível efectuar sua a caracterização, conforme informação plasmada na Tabela 10. 

Todas as barragens são de aterro, sendo o descarregador de cheia de todas elas construído através de escavação do 

terreno, com encaminhamento dos caudais descarregados para a linha de água a jusante da barragem. 

Como de pode observar através da informação constante da Tabela 10, trata-se de barragens com bacias 

hidrográficas inferiores a 1 km2 e, exceptuando a Rd9 e Rd13, com áreas inundáveis inferiores a 1 ha. 

Estas barragens destinam-se ao abeberamento de caça grossa existente a Norte da propriedade e ao abeberamento 

de gado nas barragens situadas mais Sul. 

A barragem designada de Rd17 foi recentemente alvo de obras de recuperação que consistiram num reforço do 

paramento da barragem, numa decapagem do seu leito e margens e num rearranjo do descarregador de cheia, 

desconhece-se a sua capacidade de armazenamento (Figura 18). 

Abarragem denominada de Rd18, de acordo com informação da parte do promotor, por ter uma capacidade de 

armazenamento de cerca de 70.000 m3, para além de se destinar ao abeberamento de gado, garante também o 

abastecimento de água para rega de algumas culturas que actualmente existem. A distribuição da água é feita por 

gravidade a partir de um depósito, para onde é bombada através de uma bomba existente na barragem (Figura 19). 
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Tabela 10. Áreas (A) e perímetros (P) das albufeiras e BH das barragens da Herdade da Rendeira. Indicação da 
cota da soleira dos descarregadores de cheia e sua localização. 

Designação Albufeira Bacia hidrogáfica Cota da soleira 
(m) 

Localização 

Á(m) P (m) Á (m) P (m) M P 

Rd 2 5.610 416 123.915 1.407 242 260.890 172.887 

Rd 3 3.100 268 99.878 1.304 255 260.327 172.839 

Rd 5 5.640 361 203.172 2.068 256 259.232 173.139 

Rd 6 2.566 229 153.203 1.749 256 259.528 173.227 

Rd 8 5.799 449 402.000 2.930 238 261.506 173.270 

Rd 9 12.102 506 400.613 2.550 257 259.310 172.868 

Rd 13 4.531 304 120.151 1.328 227 262.115 174.039 

Rd 15 2.202 197 88.513 1.308 238 259.281 171.372 

Rd 17 3.703 300 65.090 1.202 261 258.999 172.237 

Rd 18 51.386 1.360 903.833 4.618 236 259.956 171.333 

Rd 23 3.310 266 187.154 2.015 219 260.342 170.515 

Rd 25 8.198 397 476.542 3.074 214 261.118 170.914 

Rd 26 7.108 403 762.869 3.733 232 261.530 171.139 

Rd 28 5.306 378 431.879 2.680 230 261.794 172.250 

Eucaliptos 5.275 461 578.883 3.640 220 260.705 169.787 

 

No que respeita à classificação do sistema de drenagem, os cursos de água, quanto à constância do escoamento, 

classificam-se como intermitentes, uma vez que o escoamento superficial é temporário e irregular, de tipo 

torrencial durante certos períodos do Inverno e muito reduzido a nulo durante a maior parte do ano, o que mostra 

a sua forte dependência da distribuição irregular da pluviosidade ao longo do ano. O tipo de drenagem classifica-se 

como sendo exorreico, com um padrão dendrítico (Figura 17). 

Foi possível verificar que as linhas de água de menor dimensão, não possuíam qualquer tipo de escoamento, na 

altura da realização dos trabalhos de campo, Figura 20. Fruto da intermitência do escoamento, e em situações de 

escassez, a presença de água nesta zona, fica reduzida à formação de pegos, conforme se verificou no decorrer dos 

trabalhos de campo, nas linhas de água de maior dimensão, no caso a ribeira do Lobo e a ribeira do Azevel (Figura 

21). 

A ribeira do Azevel, onde será implantada a barragem do Azevel, e o ribeiro do Lobo, onde se encontra já 

implantada a barragem do ribeiro do Lobo não apresentam caudal permanente durante grande parte do ano, facto 

que evidencia o carácter temporário do regime dos cursos de água de menor dimensão, na área em estudo. 

Como for referido anteriormente efectuara o represamento do ribeiro do lobo e da ribeira do Azevel, para a 

construção das barragens do ribeiro do Lobo e da barragem da ribeira do Azevel, respectivamente. 

Apesar da barragem da ribeira do Lobo já se encontrar construída, efectuar-se-á de seguida a descrição dessas duas 

barragens. 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          60 

Figura 17. Representação da rede de drenagem, das barragens existentes na Herdade da Rendeira e respectivas 
BH. 

As linhas de água a represar desenvolvem-se em vales pouco encaixado com vertentes suaves, estando o seu perfil 

longitudinal ligado aos aspectos gerais do relevo envolvente, caracterizado por ondulações suaves. A albufeira 

propiciada pela barragem do ribeiro do Lobo tem, na sua margem esquerda, de montante para jusante as barragens 

Rd5, Rd6 e Rd3 e na margem direita a barragem Rd9, por seu lado a albufeira da ribeira do Azevel tem, na sua 

margem esuqerda, de montante para jusante, as barragens Rd 17, Rd15 e Rd18 (ver Figura 17). 

A barragem do ribeiro do Lobo situa-se nas coordenadas M = 172.428; P = 260.738 tendo a bacia hidrográfica 

correspondente à sua secção uma área de 9,416 km2 e um perímetro de 14,53 km, estimando-se a capacidade de 

armazenamento da albufeira propiciada pela barragem em 812.764 m3 (Figura 22). 

A barragem do ribeiro do Lobo situa-se nas coordenadas M = 170.390; P = 260.227 tendo a bacia hidrográfica 

correspondente à sua secção uma área de 24,764 km2 e um perímetro de 25,03 km, estimando-se a capacidade de 

armazenamento da albufeira a ser criada em 954.664 m3 (Figura 22). 
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Figura 18. Aspecto da barragem denominada RD 17, em cima. Aspecto do leito da albufeira e suas margens, em 
baixo à direita e aspecto do descarregador de cheia, em baixo à direita, após ter sido intervencionada. 
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Figura 19. Aspecto da albufeira da barragem Rd18, em cima à esquerda. Grupo gerador para bombagem de água, 
em cima à direita. Aspecto do descarregador de cheia, em baixo à esquerda e aspecto do vale a jusante da 

barragem no local do descarregador de fundo. 
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Figura 20. Aspecto das linhas de água de menor dimensão, onde é possível observar a ausência de escoamento. 
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Figura 21. Aspecto dos pegos existentes na ribeira do Azevel e ribeiro do Lobo. 

Figura 22. Representação das BH e albufeiras propiciadas pelas barragens do ribeiro do Lobo e da Ribeira do 
Azevel. 
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O relevo da bacia hidrográfica controla a velocidade do escoamento superficial e, por conseguinte, o tempo que 

leva a água a concentrar-se na rede de drenagem, influenciando, por inerência, o caudal de ponta de cheia, a maior 

ou menor oportunidade de infiltração e a susceptibilidade à erosão dos solos na bacia. 

Nas Tabela 11 e Tabela 12 apresenta-se um resumo dos parâmetros fisiográficos das bacias hidrográficas, 

respectivamente, da barragem do ribeiro do Lobo e da futura Barragem da ribeira do Azevel. 

Tabela 11. Resumo dos parâmetros fisiográficos da BH da barragem do ribeiro do Lobo. 

Parâmetro BH da barragem do ribº do Lobo 

Área (km2) 9,416 

Perímetro (Km) 14,53 

Altura média da Bacia Hidrográfica (m) 45,54 

Cota máxima da Bacia Hidrográfica 351,00 

Comprimento da linha de água principal (km) 6,690 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,34 

Tabela 12. Resumo dos parâmetros fisiográficos da BH da futura barragem da ribeira do Azevel. 

Parâmetro BH da barragem do ribº do Lobo 

Área (km2) 24,764 

Perímetro (Km) 25,03 

Altura média da Bacia Hidrográfica (m) 60,51 

Cota máxima da Bacia Hidrográfica 372,00 

Comprimento da linha de água principal (km) 7,990 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,42 

3.2.4.2.1. Caracterização da precipitação total anual 

Para caracterização da precipitação foram utilizados os registos de precipitação do posto udográfico de Santiago 

Maior (22M/01UG), cuja localização se encontra na Tabela 13, já que se recorreu ao método dos polígonos de 

Thiessen para determinar quais os postos udográficos, operados pelo SNIRH, que influenciam a área de estudo, 

verificando-se que a área de estudo é totalmente influenciada pelo referido posto com coeficiente de Thiessen igual 

à unidade, Figura 23. 

Tabela 13. Localização do Posto udográfico de Santiago Maior (22M/01UG). 

Posto udográfico M (m) P (m) Altitude (m) 

Santiago Maior 256675 175205 308 
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Figura 23. Polígonos de Thiessen. 

As séries de precipitação utilizadas correspondem a 52 anos de observação, 1949/1950 a 2004/2005, disponíveis 

no sítio da APA, em http://snirh.pt/1. A precipitação média anual ponderada sobre área de estudo é de 620 mm 

(Tabela 14). O valor mais baixo registou-se em 2004/05 (297,9 mm) e o valor mais elevado em 1989/90 

(947,2 mm).  

Tabela 14. Séries de precipitação registadas no Posto Udográfico de Santiago Maior (22M/01UG). 

Ano Hidr. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Anual 

1949/50 22,3 90,5 90,9 62,4 69 79 29,9 86,9 35,3 16,6 0 13,1 595,9 

1950/51 14,8 43,1 66,3 118,8 108,5 110,8 49,5 32,8 12,1 0 0,7 15,1 572,5 

1951/52 28,9 266,4 29,5 82,7 52 185,1 63,5 67,5 41,2 34 7,4 44,1 902,3 

1952/53 55,2 55,4 112,1 64,8 30,8 90,6 39,6 7,2 13,1 0 0 11,6 468,8 

1953/54 95,4 56,6 124,8 22,6 19,2 130,8 37,7 4,3 0 0 0 0 491,4 

1954/55 0 102,8 23,1 163,2 135,4 90,2 0 26,7 6 0 2 0 549,4 

1955/56 44,5 99,5 165,7 129,4 51,1 191 101,4 6,4 0 0 0 79,5 868,5 

1956/57 41,9 21,3 36,7 15,8 77,1 52,9 63,4 25,7 9 7,2 0 12,2 363,2 

                                                 

1 Consultado em 08 de Junho de 2015, pelas 20:38. 
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Ano Hidr. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Anual 

1957/58 43,5 61,4 42,1 93,1 17,4 96,1 43,5 36 13,2 0,3 3,6 1,4 451,6 

1958/59 16,1 7,5 340,6 91,6 59,3 123,8 47,3 26,6 0 0 0 19,5 732,3 

1959/60 32,1 100,6 120,2 76,8 163,7 137 36,2 103 29,8 0 7,3 17,3 824 

1960/61 185,1 140,2 66,7 49 6,2 50,6 67,3 85,2 64,8 26,1 0 59,3 800,5 

1961/62 54,4 157,6 75,9 63,2 61,4 156 11,7 20,1 42,9 0 0 16 659,2 

1962/63 82,6 75,4 90,8 190,5 150,5 78 88,9 10,3 28,6 0 0 34,8 830,4 

1963/64 14,6 194,5 217,5 47,5 179,6 111,2 23,6 24 33,6 10,2 1,2 14 871,5 

1964/65 10,1 55,2 49,4 60,4 83,6 116,6 2,7 2,8 4,5 0 0 84,5 469,8 

1965/66 188 98 60,5 124,6 139,6 0 129,9 6,9 8 0 3,4 18,7 777,6 

1966/67 138,9 35,4 17,4 77,6 81,5 30,7 55,2 52,2 48,3 0 0 1,4 538,6 

1967/68 35 101,6 17,9 0,7 201,9 136,3 25,6 17,1 19,5 0 13,9 19,1 588,6 

1968/69 24,1 162,4 79,1 126,3 163,9 160,5 41,4 60,5 33,8 0 0 28,6 880,6 

1969/70 69,1 76,7 43,2 318,7 18,5 41,5 2,9 68 102,7 0 0,2 0,2 741,7 

1970/71 4 38,4 42,6 156,3 2,3 48,1 163,7 85,5 52,8 0,5 5,1 0 599,3 

1971/72 1,8 0,6 12,7 148,9 168,8 72,6 4,9 43,5 4,4 52,1 0 8,7 519 

1972/73 99,7 65,6 82,1 89,1 10,6 39,9 9,5 83,4 24,1 4,4 0 0 508,4 

1973/74 23,6 46 73,1 71,5 63,7 61,2 62,3 38,7 44,9 0 0 0,9 485,9 

1974/75 0 94,6 18,6 54,8 90 122,3 32,5 54,6 11 0 0 19,2 497,6 

1975/76 34 47,1 85,3 28,9 75,7 72,5 115,6 26,3 7,2 0,7 6,4 96,7 596,4 

1976/77 125,2 85,4 175,9 149,4 178,2 19,5 5,3 4,9 50,3 0,5 0,4 45 840 

1977/78 78,9 87,3 202,1 33,2 176,1 64,2 91,4 62 30,5 0 0 4,6 830,3 

1978/79 61,7 39 242,6 105,9 198,7 77,2 87 5 0 11,7 0 4,3 833,1 

1979/80 259,5 18,7 20,5 39,3 64,5 98,4 38,8 58,7 9 0 9,4 12,3 629,1 

1980/81 69,7 60,6 4,2 0,4 41,6 64,4 87,6 30,6 5,6 0 0 25 389,7 

1981/82 28,1 2,3 183 66,1 58,3 24,6 22,6 16,1 7,9 15,9 18,3 35,7 478,9 

1982/83 16,4 111,5 37,3 1,2 46,1 12,5 78,4 27,2 19,7 0 0 43,6 393,9 

1983/84 34,7 220,5 77,3 27,7 13 86,5 72,6 44,2 67,8 2,6 0 9 655,9 

1984/85 61,7 121,7 67,8 181 93,2 13,3 117,6 50,5 5 0 0 30 741,8 

1985/86 0 73,7 49,8 47,7 135,1 21,5 60,1 30,4 0 0 0 131,5 549,8 

1986/87 41,6 51,7 39,5 161,1 102,5 16,3 108,2 3,2 5,2 18,2 34,2 9,2 590,9 

1987/88 83,7 83,7 175 122,6 18,9 3,7 45,6 51,7 135,4 33,1 0 0 753,4 

1988/89 85,9 99,9 12,8 65,2 50,2 42,3 109 90,8 6,5 0 17,6 46,8 627 

1989/90 132,1 193,1 373,7 41,2 8 52,6 126,4 14,4 0 0 0 5,7 947,2 

1990/91 176,3 67,4 41,3 32,1 81,7 109,3 33,1 1,7 21,4 0,5 0 26,6 591,4 

1991/92 71,9 11,5 53 17,9 15,1 15 58,8 46 51,5 0 8,2 9,4 358,3 

1992/93 43,5 10,2 99,6 22,3 60,2 31,9 50,4 116,6 8,4 0 5,2 34,8 483,1 

1993/94 153,1 91,7 5,9 62,1 76,1 2,2 20,8 97,6 0 0 0 0 509,5 
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Ano Hidr. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Anual 

1994/95 47,6 47,5 31 41,8 46,8 28,7 25,1 55,1 6,1 6,7 0 15,5 351,9 

1995/96 8 153 230,1 284,3 46 31,3 15,3 83 0 0 0 30,3 881,3 

1996/97 41,3 56 235,7 128,4 0 0 51,3 47 39 33,3 12,4 89 733,4 

1997/98              

1998/99              

1999/00              

2000/01              

2001/02 105,7 36,9 46,7 95 16,6 99,6 93,9 30,6 7,3 0,2 27,7 87,1 647,3 

2002/03 61 90,9 117,2 69,3 59,9 21,2 0,3 0,3 0 0 0,4 9,6 430,1 

2003/04 158,7 72,5 84,9 29,3 55,4 24,3 21,7 24,2 4,2 0 7,9 7,5 490,6 

2004/05 152,5 16,7 23,8 0,8 4,1 25,9 19,2 52,6 0,7 0,2 0,6 0,8 297,9 

Média 66,5 80,7 92,6 83,7 75,5 68,7 53,7 41,3 22,5 5,3 3,7 25,8 619,8 

 

Da análise da Figura 24 ressalta a distribuição irregular da precipitação ao longo do ano. Os períodos de maior 

pluviosidade ocorrem durante os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro. A precipitação é praticamente nula 

nos meses de Julho e Agosto. Verifica-se ainda que 75,5% da precipitação ocorre durante o semestre húmido – 

Outubro a Março. 

 

Figura 24. Variação da precipitação anual, no posto udométrico de influência. 

Relativamente à distribuição inter-anual da precipitação (Figura 25), verifica-se que existe uma tendência, 

principalmente a partir da década de 1970, para a ocorrência de períodos entre três a cinco anos com ocorrência 
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de precipitação inferior à média, seguidos de períodos de dois a três anos em que ocorrem precipitações superiores 

à média. 

A série de anos disponível constitui uma série cuja distribuição de frequências empíricas se ajusta à lei normal de 

Gauss, hipótese esta que não é rejeitada por aplicação do teste do qui-quadrado. 

 

Figura 25. Variação da precipitação anual. 

O ajustamento considerado permite estimar a probabilidade de ocorrência de precipitações, constante da Tabela 

15, a qual se apresenta organizada em termos de ano húmido, médio, seco e muito seco, com probabilidade de 

excedência de 80%, 50%, 20% e 5%, respectivamente. 

Tabela 15. Precipitação, na área em estudo, para diferentes probabilidades. 

Período Probabilidade Precipitação (mm) 

Ano médio P(x<X) = 50% 619,6 

Ano seco P(x<X) = 20 % 475,6 

Ano húmido P(x<X) = 80 % 763,7 

Ano muito seco P(x<X) = 5 % 338,2 

3.2.4.2.2. Caracterização das precipitações intensas de curta duração 

A análise das precipitações intensas de curta duração sobre a bacia hidrográfica, teve por base as séries de 

Precipitação Máxima Diária Anual (PMDA), registadas no posto udográfico considerado para o estudo do regime 

de precipitações nas bacias hidrográficas, das barragens em estudo. 
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Tabela 16. PMDA registada no posto udográfico de Santiago Maior. 

Ano 
PMDA 
(mm) 

Ano 
PMDA 
(mm) 

1949/50 34,6 1975/76 43,5 

1950/51 42,8 1976/77 40,2 

1951/52 91 1977/78 46,4 

1952/53 33,2 1978/79 60,1 

1953/54 40,2 1979/80 58,1 

1954/55 43 1980/81 39,5 

1955/56 58,3 1981/82 34,2 

1956/57 19,4 1982/83 54,9 

1957/58 30 1983/84 47,4 

1958/59 89,6 1984/85  59,6 

1959/60 45,2 1985/86 71,4 

1960/61 43,5 1986/87 29,5 

1961/62 44,4 1987/88 41,5 

1962/63 55,5 1988/89  39,3 

1963/64 33,1 1989/90 46,4 

1964/65 36,8 1990/91 47,8 

1965/66 35 1991/92 36,5 

1966/67 58,1 1992/93 28,4 

1967/68 42,6 1993/94 34,5 

1968/69 53 1994/95 29,8 

1969/70 48,4 1995/96 49 

1970/71 30,5 1996/97  73,0 

1971/72 44,9 2001/02  50,7 

1972/73 39,3 2002/03  29,7 

1973/74 31,3 2003/04  33,6 

1974/75 48,9 2004/05  33,9 
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Às séries de precipitação máxima diária anual (Tabela 16) ajustou-se a distribuição assimptótica de extremos do 

Tipo I (Lei de Gumbel). Com base nesse ajustamento determinou-se o valor de precipitação correspondente a um 

período de 24 horas, para períodos de retorno de 10, 20, 50, 100 e 1000 anos (Tabela 17). 

O valor máximo observado, 73,0 mm, foi registado no ano hidrológico de 1996/97 e corresponde a um período de 

retorno de 15 anos. 

3.2.4.2.3. Caracterização do escoamento anual 

Nas bacias das linhas de água em estudo não existem quaisquer registos hidrométricos que permitam desenvolver 

modelos estatísticos das afluências mensais ou modelos de regressão que relacionem precipitações e escoamentos. 

Contudo, é absolutamente necessário dispor de valores de afluências mensais para fazer o estudo criterioso da 

garantia de abastecimento. Por outro lado, o eventual recurso a registos de escoamento em bacias próximas é 

impraticável pela exiguidade dos dados disponíveis e por diferenças de escala, não sendo, em todo o caso, 

indispensável para obras desta dimensão. Para tentar solucionar este problema, recorreu-se à análise de regressão 

escoamento/precipitação proposta por Quintela (1984), em função da temperatura média anual e do grupo de solos 

existentes, que permitem obter os valores do escoamento útil afluente à secção de referência em estudo, em termos 

anuais. 

De acordo com o SNIRH na área de estudo os solos são do tipo D – elevado potencial de escoamento superficial 

– que são solos com intensidades de infiltração muito baixas, quando completamente humedecidos. São solos que 

contêm argilas expansivas e alguns solos pouco profundos com sub-horizontes quase impermeáveis que originam 

elevados escoamentos directos. Incluem, principalmente, solos expansíveis, solos com o nível freático 

permanentemente próximo da superfície e solos com substratos impermeáveis a pouca profundidade. Nesta 

conformidade, o grupo de solos a considerar, segundo Quintela (1984), será o grupo 1 – grupo de solos dando 

origem a escoamento anual de médio a elevado. Nas Tabela 18 e Tabela 19para diferentes probabilidades de 

ocorrência - ano mínimo e máximo, probabilidades de 10 a 90%, para a barragem do ribeiro do Lobo (Tabela 18) 

e para a barragem do Azevel (Tabela 19). 

Tabela 18 apresentam-se os valores anuais de escoamento, considerando os valores de precipitação para diferentes 

probabilidades, indicando-se a probabilidade de enchimento das albufeiras. 

Tabela 17. Precipitação máxima diária anual para diferentes períodos de retorno, T. 

Período de retorno Precipitação ponderada (mm) 

T =10 anos 61,1 

T =20 anos 82,6 

T =50 anos 110,4 

T =100 anos 131,2 

T =1.000 anos 200,1 

 

De seguida apresentam-se os valores de escoamento obtidos pelo método anterioremente descrito para diferentes 

probabilidades de ocorrência - ano mínimo e máximo, probabilidades de 10 a 90%, para a barragem do ribeiro do 

Lobo (Tabela 18) e para a barragem do Azevel (Tabela 19). 
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Tabela 18. Precipitações e escoamentos anuais, na BH da barragem do ribeiro do Lobo, para diferentes 
probabilidades, de acordo com o método de Quintela. 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Escoamento 

mm mm m3 

Ano Máximo 947,2 380,9 3.586.887,9 

Probab 90% 397,5 27,8 261.469,5 

Probab 80% 480,9 81,4 766.138,4 

Probab 70% 500,8 94,1 886.528,2 

Probab 60% 549,6 125,5 1.181.271,3 

Probab 50% 593,7 153,8 1.448.004,1 

Probab 40% 638,2 182,4 1.717.640,8 

Probab 30% 739,2 247,3 2.328.603,5 

Probab 20% 819,3 298,8 2.813.126,8 

Probab 10% 865,7 328,5 3.093.532,0 

Ano minimo 297,9 0,0 0,0 

Ano médio 619,8 170,6 1.606.181,4 

Probab 82,8%* 476,8 78,7 741.358,5 

* Corresponde à probabilidade de ocorrência de precipitação que gere o escoamento correspondente ao volume de armazenamento da albufeira. 

Tabela 19. Precipitações e escoamentos anuais, na BH da barragem da ribeira do Azevel, para diferentes 
probabilidades, de acordo com o método de Quintela. 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Escoamento 

mm mm m3 

Ano Máximo 947,2 380,9 9.433.371,9 

Probab 90% 397,5 27,8 687.654,5 

Probab 80% 480,9 81,4 2.014.913,5 

Probab 70% 500,8 94,1 1 2.331.533,7 

Probab 60% 549,6 125,5 3.106.696,2 

Probab 50% 593,7 153,8 3.808.192,9 

Probab 40% 638,2 182,4 4.517.326,6 

Probab 30% 739,2 247,3 6.124.134,2 

Probab 20% 819,3 298,8 7.398.411,1 

Probab 10% 865,7 328,5 5 8.135.865,6 

Ano minimo 297,9 0,0 0,0 

Ano médio 619,8 170,6 6 4.224.192,9 

Probab 89,08% 414,5 38,7 958.322,0 

 

Para efeitos comparativos apresentam-se os valores, do escoamento anual, obtidos através da equação de regressão 

escoamento/precipitação adaptável a uma característica fisiográfica, proposta para as bacias hidrográficas do 

Alentejo e Algarve (Lencastre & Franco, 2006): 

PkkR cc 5,023341   
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Em que, 

 Kc é o coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius; 

 P é a precipitação anual em mm; 

 R é o escoamento anual em mm. 

Tabela 20. Precipitações e escoamentos anuais, na BH da barragem do ribeiro do Lobo, para diferentes 
probabilidades, de acordo com (Lencastre & Franco). 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Volume 

mm mm m3 

Ano Máximo 947,2 362,4 3 412.664,8 

Probab 90% 397,5 0,0 0,0 

Probab 80% 480,9 51,0 480.034,6 

Probab 70% 500,8 64,3 605.199,4 

Probab 60% 549,6 96,8 911.633,0 

Probab 50% 593,7 126,3 1.188.945,4 

Probab 40% 638,2 156,0 1.469.276,8 

Probab 30% 739,2 223,5 2.104.472,5 

Probab 20% 819,3 277,0 2.608.213,6 

Probab 10% 865,7 308,0 2.899.740,7 

Ano minimo 297,9 0,0 0,0 

Ano médio 619,8 143,7 1.353.396,6 

Probab 64,3% 522,5 78,7 741.358,5 

Tabela 21. Precipitações e escoamentos anuais, na BH da barragem da ribeira do Azevel, para diferentes 
probabilidades, de acordo com (Lencastre & Franco). 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Volume 

mm mm m3 

Ano Máximo 947,2 382,7 9.467.700,9 

Probab 90% 397,5 0,0 0,0 

Probab 80% 480,9 51,6 1.277.763,5 

Probab 70% 500,8 65,7 1.627.310,4 

Probab 60% 549,6 100,4 2.483.085,6 

Probab 50% 593,7 131,7 3.257.534,1 

Probab 40% 638,2 163,3 4.040.413,8 

Probab 30% 739,2 235,0 5.814.320,6 

Probab 20% 819,3 291,8 6 7.221.115,3 

Probab 10% 865,7 324,8 8.035.261,1 

Ano minimo 297,9 0,0 0,0 

Ano médio 619,8 150,2 3.716.795,8 

Probab 85,07% 462,8 38,7 958.322,0 
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Obtendo-se os escoamentos constantes da tabela Tabela 20, para o ribeiro do Lobo, da tabela para a ribeira do 

Azevel. 

A determinação do escoamento mensal afigura-se bastante mais complexa uma vez que o coeficiente de 

escoamento é muito dependente da intensidade e frequência das precipitações de curta duração, dos escoamentos 

nos períodos anteriores, do tipo de solo e sua cobertura vegetal. Desta forma, adoptou-se a equação de regressão 

escoamento/precipitação mensal da DGRAH/LNEC, estabelecida através da análise dos caudais medidos em 

várias secções de vários rios ao Sul do Tejo: 

 

Em que, 

 Kc é o coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius; 

 P é a precipitação mensal em mm; 

 Q é o escoamento mensal em mm. 

Obtendo-se para ano médio, seco e muito seco os valores de escoamento constantes das Tabela 22, Tabela 23 e 

Tabela 24, para a barragem do ribeiro do Lobo, e constante das Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27, para a barragem 

da ribeira do Azevel. 

Tabela 22. Precipitações e escoamentos mensais, em ano médio, na barragem do ribeiro do Lobo. 

 Precipitação mensal (mm) 
Escoamento mensal 

(mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 66,5 26,8 252.784,2 
 

Novembro 80,7 34,4 324.322,2 

Dezembro 92,6 40,8 384.093,6 

Janeiro 83,7 36,1 339.485,2 

Fevereiro 75,5 31,7 298.176,4 

Março 68,7 28,0 263.738,0 

Abril 53,7 20,0 188.116,5 

Maio 41,3 13,4 125.839,0 

Junho 22,5 3,4 31.561,4 

Julho 5,3 0,0 0,0 

Agosto 3,7 0,0 0,0 

Setembro 25,6 5,0 46.743,7 

Total 619,8 239,5 2.254.860,1 

 

 

 

 

 

PkkQ cc **4,0*116 
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Tabela 23. Precipitações e escoamentos mensais, em ano seco na barragem do ribeiro do Lobo. 

 
Precipitação mensal média 

(mm) 
Escoamento mensal 

médio (mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 95,5 42,5 399.785,6 

Novembro 15,3 0,0 0,0 

Dezembro 70,4 29,0 273.063,2 

Janeiro 23,8 4,0 37.721,6 

Fevereiro 20,1 2,0 18.948,0 

Março 19,9 1,9 18.277,5 

Abril 78,1 33,1 311.951,5 

Maio 61,1 24,0 226.129,0 

Junho 68,4 27,9 263.005,9 

Julho 0,0 0,0 0,0 

Agosto 10,9 0,0 0,0 

Setembro 12,5 0,0 0,0 

Total 476,0 165,8 1548882,2 

Tabela 24. Precipitações e escoamentos mensais, em ano muito seco, na barragem do ribeiro do Lobo. 

 
Precipitação mensal média 

(mm) 
Escoamento mensal 

médio (mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 173,4 84,2 792.780,4 

Novembro 19,0 1,4 13.532,2 

Dezembro 27,1 5,8 54.273,4 

Janeiro 0,9 0,0 0,0 

Fevereiro 4,7 0,0 0,0 

Março 29,4 7,0 66.323,7 

Abril 21,8 3,0 27.877,7 

Maio 59,8 23,3 219.533,7 

Junho 0,8 0,0 0,0 

Julho 0,2 0,0 0,0 

Agosto 0,7 0,0 0,0 

Setembro 0,9 0,0 0,0 

Total 338,7 126,1 1.174.321,1 
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Tabela 25. Precipitações e escoamentos mensais, em ano médio, na barragem da ribeira do Azevel. 

 Precipitação mensal (mm) 
Escoamento mensal 

(mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 66,5 28,1 696.754,8 

Novembro 80,7 36,2 896.538,4 

Dezembro 92,6 42,9 1.063.461,6 

Janeiro 83,7 37,9 938.884,0 

Fevereiro 75,5 33,3 823.521,3 

Março 68,7 29,4 727.345,2 

Abril 53,7 20,8 516.157,8 

Maio 41,3 13,8 342.235,6 

Junho 22,5 3,2 78.947,2 

Julho 5,3 0,0 0,0 

Agosto 3,7 0,0 0,0 

Setembro 25,6 4,9 121.346,8 

Total 619,8 250,6 6.205.192,6 

Tabela 26. Precipitações e escoamentos mensais, em ano seco na barragem da ribeira do Azevel. 

 Precipitação mensal (mm) 
Escoamento mensal 

(mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 95,5 42,5 105.1432,6 

Novembro 15,3 0,0 0,0 

Dezembro 70,4 29,0 718.153,9 

Janeiro 23,8 4,0 99.207,6 

Fevereiro 20,1 2,0 49.833,0 

Março 19,9 1,9 48.069,6 

Abril 78,1 33,1 820.429,9 

Maio 61,1 24,0 594.717,3 

Junho 68,4 27,9 691.703,2 

Julho 0,0 0,0 0,0 

Agosto 10,9 0,0 0,0 

Setembro 12,5 0,0 0,0 

Total 476,0 165,8 4.073.547,1 
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Tabela 27. Precipitações e escoamentos mensais, em ano muito seco, na barragem da ribeira do Azevel. 

 Precipitação mensal (mm) 
Escoamento mensal 

(mm) 
Escoamento (m3) 

Outubro 173,4 84,2 2.085.005,7 

Novembro 19,0 1,4 35.589,5 

Dezembro 27,1 5,8 142.738,7 

Janeiro 0,9 0,0 0,0 

Fevereiro 4,7 0,0 0,0 

Março 29,4 7,0 174.430,7 

Abril 21,8 3,0 73.318,1 

Maio 59,8 23,3 577.371,8 

Junho 0,8 0,0 0,0 

Julho 0,2 0,0 0,0 

Agosto 0,7 0,0 0,0 

Setembro 0,9 0,0 0,0 

Total 338,7 126,1 3.088.454,5 

3.2.4.2.4. Qualidade da água superficial 

A qualidade da água na bacia hidrográfica do Guadiana encontra-se fortemente condicionada pelo carácter sazonal 

do caudal e pelas características climáticas da região. A maioria dos cursos de água da bacia apresenta um período 

sem escoamento natural, de duração variável, que em algumas ribeiras pode ser superior a quatro meses. 

As linhas de água ora em estudo, não possuem nenhuma estação de monitorização da qualidade da água. Dada a 

sua reduzida dimensão, na época estival apresenta um caudal nulo. Por outro lado, verificou-se que não existem 

fontes poluidoras directas a montante do local de implantação das barragens, considerando a sua bacia hidrográfica. 

Porém a utilização agrícola dos solos (e consequente aplicação de adubos, correctivos orgânicos ou fitofármacos) 

poderá ser encarada como uma fonte difusa, de muito difícil quantificação, conduzindo a processos de eutrofização 

visíveis na água dealgumas albufeiras das pequenas barragens existentes (Figura 26). 

De acordo com informação constante Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região 

Hidrográfica 7, relativa ao estado das massas de água verifica-se que relativamente à ribeira do Azevel, o seu 

estado potencial ecológico é medíocre e o seu estado potencial ecológico mais químico é igualmente medíocre. 

Sendo as pressões mais significativas oriundas de: 

 Rejeições pontuais urbanas 

 Escorrências de terrenos agrícolas 

 Agrícolas (difusas-agricultura) 

 Espalhamento de efluentes agropecuários no solo 

 Pressões hidromorfológicas 
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Figura 26. Estado trófico da água de algumas albufeiras existentes na área de estudo. 

3.2.4.2.5. Caracterização de Secas 

Secas são situações de escassez de água com longa duração, que abrangem áreas extensas e com repercussões 

negativas significativas nas actividades socioeconómicas e nos ecossistemas, podendo-se definir como situações 

excepcionais em que as disponibilidades hídricas são insuficientes para satisfazer as necessidades de água de 

determinada região (Santos, M.J 1998). 

De entre as várias metodologias de análise de secas, refere-se a do Instituto de Meteorologia (Reis 1992, Espírito 

Santo 1993) que utiliza para a definição de seca os decis da distribuição empírica: um ano é considerado 

extremamente seco numa região quando a precipitação ocorrida é ultrapassada em 90% dos anos; muito seco 

quando é ultrapassada em 80 % dos anos; seco em 70 % dos anos, sendo comum a associação de probabilidades 

da distribuição normal de 5%, 20 % e 50 % de não serem excedidas a, respectivamente, anos muito secos, secos e 

médios. Estas definições de seca podem ser consideradas arbitrárias, no entanto, as análises resultam simples e de 

fácil utilização, permitindo a classificação da área afectada pela seca com a associação de áreas de influência aos 

postos udométricos utilizados para medição da precipitação. 

Tendo em consideração as séries de precipitação constantes da Tabela 14 e de acordo com a metodologia atrás 

referida os anos de 1956/57, 1957/58, 19564/65, 1980/81, 1981/82, 1991/92 e 1994/95 foram anos secos e o ano 

de 2004/05 muito seco, a que correspondem eventos de seca. 
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3.2.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

3.2.5.1. Metodologia 

A caraterização dos recursos hídricos subterrâneos foi efetuada com base em informação bibliográfica disponível 

(ERHSA 2001) e em trabalho de campo. 

A avaliação hidrogeológica é feita, numa primeira fase, à escala regional e, posteriormente, à escala local (área do 

Projeto em consideração), tanto quantitativa como qualitativamente. 

3.2.5.2. Identificação e caraterização 

O Projeto em apreço insere-se na sua totalidade na área onde ocorrem os designados sistemas aquíferos do Maciço 

Antigo de Almeida et al. (2000) e dentro do designado Sector Pouco Produtivo da Zona de Ossa Morena (ZOM) 

definido em ERHSA (2001) (ver  

Figura 27) os quais são caraterizados pelo facto das águas subterrâneas circularem em fraturas dentro de rochas 

cristalinas ou cristalofilinas, neste caso em maciços metamórficos pouco fraturados. 

 

Figura 27. Enquadramento hidrogeológico da área do Projeto. A zona de estudo está assinalada a vermelho, e 
situa-se dentro do designado Sector Pouco Produtivo da Zona de Ossa Morena (ZOM). 
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Significa isto que se trata de uma zona considerada de baixa produtividade, que não pode ser considerada como 

um aquífero, e com produtividades médias próximas do 1 L/s, ao contário de outras zonas do Alentejo neste tipo 

de rochas, que podem atingir até 5 L/s, em média. 

 

Figura 28. Sentido de fluxo das águas subterrâneas dentro da área da propriedade. 

As também chamadas rochas duras correspondem a sistemas hidrogeológicos extremamente heterogéneos, 

anisotrópicos e de grande complexidade estrutural. Hidraulicamente, são sistemas mais superficiais do que os 

restantes tipos de aquíferos. Deste modo, dependem fundamentalmente da recarga direta do meio a partir da 
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precipitação, que é função das condições climáticas médias anuais. Ao mesmo tempo também são também os 

sistemas que resistem menos à seca. 

Em termos de modelo conceptual de escoamento, para o local em apreço, verifica-se que ocorrem aquíferos livres, 

cujos escoamentos subterrâneos nesta zona são determinados com base nas diferenças de cota da água subterrânea 

nos diversos pontos, o que, neste tipo de rochas, coincide com as grandes direções de escoamento superficial da 

área. 

Na Figura 28 mostram-se as direções de escoamento na área da propriedade. Na generalidade constata-se que os 

escoamentos se fazem principalmente de oeste para este, embora localmente haja direções locais muito variadas. 

Como é típico deste tipo de rochas, as águas subterrâneas movem-se na direção das principais linhas de água, 

acompanhando a topografia. 

Dentro da área de intervenção do Projeto existem vários pontos de água, sendo 10 deles pontos de água subterrânea 

(Figura 29). Trata-se de 10 captações de pequena profundidade (poços). 

 

Figura 29. Pontos de água inventariados dentro da propriedade da Rendeira. 
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As caraterísticas desses pontos de água estão representadas na Tabela 28, onde se pode identificar a tipologia das 

captações (todos poços tradicionais), as coordenadas dos mesmos, os valores de Condutividade Elétrica (CE), da 

Temperatura (T), do nível hidrostático (NHE), da profundidade das captações em relação ao referencial solo, o seu 

diâmetro e do volume de água que continham no dia do inventário (22 de Maio de 2015). 

Verifica-se que, a 22 de Maio de 2015, os níveis freáticos se localizavam entre praticamente a superfície do terreno 

e os 3,15 m de produndidade, ou seja, trata-se de níveis muito próximos da superfície do solo. 

Tabela 28. Dados dos pontos de água subterrânea inventariados dentro da área do Projeto da Rendeira. 

Poço 
número 

Numeração 
GPS 

Tipo M (m) P (m) 
EC 
(S/cm) 

T 
(ºC) 

NHE 
(m) 

Profundidade 
em relação 
ao solo (m) 

Diâmetro 
(m) 

Volume 
(m) 

7 247 Poço 260742 173788 685 15.9 1.61 5.1 2.16 11.8 

9 249 Poço 260457 172308 1519 15.9 3.15 5.69 3.15 12.6 

10 251 Poço 260059 172486 Sem acesso à água 

12 253 Poço 262258 173888 590 17.9 0.05 5.2 2.1 17.0 

16 257 Poço 259525 171421 628 19.2 1 3.85 2.26 10.1 

19 260 Poço 259260 169401 397 16.5 0.75 4.32 3.6 20.2 

20 261 Poço 260333 169426 675 15.5 2.11 5.38 1.45 7.4 

22 263 Poço 260055 170234 529 17.8 1.08 4.2 1.8 8.8 

24 266 Poço 261056 171182 558 17.6 2.11 8.4 1.63 16.1 

27 269 Poço 261759 171944 1590 18.9 2.2 7.75 2.2 19.2 

 

Na Figura 30 pode observar-se o contexto regional deste sector em relação à produtividade local em redor da área 

do Projeto, com base nos dados recolhidos no Pprojeto ERHSA (2001). De todos os pontos, 19 apresentam valores 

inferiores a 1 L/s e 12 valores superiores a 1 L/s. A média nesta área é de 1,26 L/s, sendo que, pela figura, se pode 

observar que a zona mais a sul parece apresentar valores mais elevados e que a metade norte da área é que a 

apresenta valores mais baixos, geralmente abaixo de 1 L/s. O único ponto dentro da área do Projeto regista o valor 

de 1 L/s. 

Na Figura 31 observa-se a distribuição da Condutividade Elétrica (CE) na área envolvente do Projeto, com base 

nas análises realizadas durante o ERHSA (2001). A CE representa de modo muito fiável a mineralização 

comparativa das amostras de água. A média dos valores é de 878 S/cm para esta área, caraterística típica das 

águas subterrâneas em rochas metamórficas deste tipo. Parece haver uma área a nordeste com valores mais baixos, 

sendo a restante área bastante mais heterogénea, mas claramente com mais pontos com valores superiores a 

1000 S/cm. O ponto dentro da propriedade apresentava nessa altura uma CE de 2050 S/cm. 

Em função da utilização do solo no futuro Projeto da Rendeira, com funções agropecuárias, considerou-se 

importante representar a situação de referência na zona envolvente no que respeita aos valores de nitratos nas águas 

subterrâneas ( 

Figura 32). A base para esta representação foi a base de dados disponível que serviu de base ao Projeto ERHSA 

(2001). 

Verifica-se que os valores superiores a 50 mg/L (limite para águas de abastecimento na atual legislação em 

Portugal) se situam a SE da área do empreendimento e que, na restante área, esses valores são inferiores a esse 

limite. Nesta base de dados, nenhum ponto se situa dentro da área do atual empreendimento 
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Figura 30. Dados de produtividade das captações envolventes da propriedade (apenas um ponto dentro da 
propriedade). Base de dados do ERHSA (2001). 

Em estudos de campo utilizando um equipamento de medição portátil, foi possível identificar os valores de 

Condutividade Elétrica (CE) dentro da área do empreendimento (Tabela 28 e Figura 33). Como se pode observar 

nessas tabela e figura, os valores de CE são geralmente inferiores a 1000 S/cm, com exceção de dois valores na 

metade norte da área, com registos acima dos 1500 S/cm. 

No diagrama de Piper da Figura 34 pode ver-se que, em relação às fácies hidroquímicas, no que respeita aos aniões, 

as amostras da área envolvente ao empreendimento (base de dados do ERHSA, 2001) são basicamente 

bicarbonatadas-cloretadas, enquanto quanto aos catiões as amostras se dividem entre as magnesiano-sódicas e as 

mistas, com composição percentual idêntica entre cálcio, magnésio e sódio. 

Em relação ao Diagrama de Wilcox (Figura 35), que representa a qualidade da água subterrânea caso seja usada 

para rega (o que não será o caso neste projeto, onde a rega será assegurada pela água das albufeiras), mostra-se 

que as amostras se dividem em três grupos: 

 C1S1 – Risco de salinização e de alcalinização baixos 
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 C2S1 – Risco de salinização médio e risco de alcalinização baixo 

 C3S1 – Risco de salinizaçãoalto e risco de alcalinização baixo 

 

Figura 31. Dados de Condutividade Elétrica (CE) das águas subterrâneas das captações envolventes da 
propriedade (apenas um ponto dentro da propriedade). Base de dados do ERHSA (2001). 

Verifica-se que, quanto ao risco de alcalinização, ele é sempre baixo, mas em relação ao risco de salinização, vai 

de baixo a alto. Na classe C3 já é necessário ter alguns cuidados com a utilização da água subterrânea, sendo 

conveniente a rega com maior quantidade de água para obter uma maior lavagem dos solos. 

Na Figura 36 pode observar-se o posicionamento das captações públicas mais próximas da área de estudo, todas 

elas a cerca de 3 km dos limites da Herdade da Rendeira. O retângulo representa um conjunto de 9 captações, as 

restantes são únicas. Baldio situa-se no concelho de Reguengos de Monsaraz, as restantes no concelho do 

Alandroal. Baldio não tem ainda definidos os perímetros de proteção, em relação à captação de Casas Novas de 

Mares e ao conjunto de captações de Santiago Maior-Pias já há uma proposta de perímetros, mas não estão 

formalmente aprovados. De qualquer modo, mesmo os limites dos perímetros alargados que estão propostos 

situam-se a mais de 2,5 km dos limites da propriedade, pelo que se consudera que as açoes nesta propriedade não 

podem influenciar nem a quantidade nem a qualidade nessas captações públicas. 
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Figura 32. Valores de nitrato (em mg/L) das águas subterrâneas na área envolvente da zona do Projeto (base: 
dados do ERHSA, 2001). A numeração dentro da figura representa a designação dos pontos de água e faz a 

ligação às legendas das Figura 34 e Figura 35. 

A fim de avaliar a vulnerabilidade do aquífero à contaminação na área do Projeto, foi usado o índice de 

vulnerabilidae DRASTIC, o qual entra em linha de conta com 7 parâmetros (Aller et al. 1987): 

 D – Profundidade do Topo do Aquífero 

 R – Recarga do Aquífero 

 A – Material do Aquífero 

 S – Tipo de Solo 

 T – Topografia 

 I – Impacte da Zona Vadosa 

 C – Condutividade Hidráulica do Aquífero 
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Figura 33. Dados de Condutividade Elétrica (CE) das águas subterrâneas dos pontos de água inventariados 
dentro da propriedade da Rendeira. 

Este método atribui, para cada parâmetro, um índice que varia de 1 a 10, definido em tabelas, nos quais os valores 

mais elevados correspondem a vulnerabilidade mais elevada. O método DRASTIC foi desenvolvido a partir dos 

seguintes pressupostos (Aller et al. 1987): 

 O contaminante é introduzido à superfície. 

 O contaminante é transportado verticalmente até ao aquífero pela água de infiltração. 

 O contaminante tem a mobilidade da água. 

 A área mínima avaliada pelo DRASTIC é de 0,4 km2. 
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Figura 34. Diagrama de Piper das águas subterrâneas da área envolvente ao Projeto (dados do ERHSA, 2001). A 
numeração da legenda faz referência à identificação dos pontos de água na Figura 32. 

Figura 35. Diagrama de Wilcox das águas subterrâneas da área envolvente ao Projeto (dados do ERHSA, 2001). 
A numeração da legenda faz referência à identificação dos pontos de água na Figura 32. 
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Figura 36. Localização das captações públicas mais próximas da propriedade de Rendeira. O retângulo 
representa um conjunto de 9 captações. 

Neste sentido, e para o cálculo da vulnerabilidade à contaminação com produtos derivados da fertilização, como 

os nitratos, ou com o controlo de pestes, como os pesticidas, com mobilidade idêntica à da água, este método, 

apesar de criticável, do ponto de vista científico, nalguns pontos específicos (nomeadamente ao não levar 

suficientemente em linha de conta a diluição e de alguma discussão em termos da utilização do parâmetro 

Topografia), tem sido largamente usado nestas situações. 

O cálculo final da vulnerabilidade é feito utilizando a seguinte fórmula: 

 

DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci 

 

que utiliza pesos diferentes para os diversos parâmetros (com os pesos a variar entre 1 e 5), conforme indicado na 

Tabela 29. 

No caso da vulnerabilidade aos pesticidas a fórmula a usar é a mesma, mas com pesos distintos (Tabela 30). 

A Tabela 31 evidencia as variações das pontuações atribuídas a cada parâmetro ponderador DRASTIC-Padrão na 

zona do Projeto em função do conhecimento hidrogeológico conseguido. Em caso de proximidade das pontuações 

atribuídas, para um determinado parâmetro, escolheu-se sempre o valor mais amigável para a conservação da água. 
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Tabela 29. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC. 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

Tabela 30. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC, no 
caso dos poluentes serem pesticidas. 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão os índices obtidos foram entre 92 e 98, o que representa uma 

Vulnerabilidade Baixa. 

A Tabela 32, mostra as variações das pontuações consideradas a cada parâmetro ponderador DRASTIC-Pesticidas 

para a mesma zona. O valor da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas da área do Projeto cifrou-se entre os 121 e 

os 129, o que corresponde a uma Vulnerabilidade Moderada. 

Tabela 31. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a área do Projeto. Valores finais: 92 
(mínimo), 98 (máximo). 

PARÂMETRO PESO 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÍNIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÁXIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 

D – Profundidade do nível freático 5 (1,5 - 4,6 m) 9 (<1,5 m) 10 

R – Recarga do aquífero 4 Maciço Antigo (< 51 L/ano) 1 Maciço Antigo (< 51 L/ano) 1 

A – Material do aquífero 3 Xistos 2 Xistos 2 

S – Tipo de solo 2 Franco 5 Franco 5 

T – Topografia 1 2-6% 9 < 2% 10 

I – Impacte da zona vadosa 5 Xisto argiloso, argilito 3 Xisto argiloso, argilito 3 

C – Condutividade hidráulica 3 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 

Tabela 32. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas para a área do Projeto. Valores finais: 121 
(mínimo), 129 (máximo). 

PARÂMETRO PESO 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÍNIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÁXIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 

D – Profundidade do nível freático 5 (1,5 - 4,6 m) 9 (<1,5 m) 10 

R – Recarga do aquífero 4 Maciço Antigo (< 51 L/ano) 1 Maciço Antigo (< 51 L/ano) 1 

A – Material do aquífero 3 Xistos 2 Xistos 2 

S – Tipo de solo 5 Franco 5 Franco 5 

T – Topografia 3 2-6% 9 < 2% 10 

I – Impacte da zona vadosa 4 Xisto argiloso, argilito 3 Xisto argiloso, argilito 3 

C – Condutividade hidráulica 2 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 
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3.2.6. AR E QUALIDADE DO AR 

3.2.6.1. Metodologia 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas 

potencialmente geradoras de emissões gasosas, mais concretamente com indústrias que envolvam, por exemplo, 

processos de combustão e com o tráfego associado às diversas vias de comunicação existentes, bem como com as 

características do uso do solo presentes. 

Em Portugal têm vindo a ser desenvolvidos esforços, na última década, para equipar o território nacional com uma 

rede de monitorização da qualidade do ar que permita uma cobertura razoável do mesmo, complementada com 

campanhas de medição pontuais. Contudo, a informação relevante disponível para efetuar uma caracterização 

fidedigna da qualidade do ar em determinadas regiões ainda não é uma realidade. Por exemplo, na região do 

Alentejo, existem apenas cinco estações de monitorização da qualidade do ar, sendo que quatro se localizam no 

Alentejo Litoral, em Monte Chãos, Monte Velho, Sonega e Santiago do Cacém, e uma situa-se no Alentejo Interior, 

na Terena, Alandroal.  

Assim, no âmbito da descrição da situação atual para o presente descritor, recorreu-se à identificação e 

caracterização das principais fontes de poluição atmosférica (lineares e pontuais), suscetíveis de condicionarem a 

situação da qualidade do ar na área de estudo, tendo igualmente em consideração as condições de dispersão dos 

poluentes atmosféricos aí prevalecentes. 

Por forma a concretizar este objetivo, foi essencial a consulta de diversos elementos, nomeadamente, o Plano 

Diretor Municipal (PDM) do concelho de Alandroal, o Report to the European Environment Agency from the 

European Topic Centre on Air Emissions (1996), e os dados da Agência Portuguesa do Ambiente publicados no 

Relatório sobre Emissões de Poluentes Atmosféricos por Estação de Monitorização (2013). 

Para este estudo, considerou-se que a estação de monitorização existente em Terena, Alandroal apresenta poucos 

poluentes monitorizados, não sendo totalmente representativa das características da qualidade do ar. Deste modo, 

para a caracterização quantitativa da qualidade do ar, utilizaram-se como referência os dados publicados pela APA 

relativos a esta estação mas, também, os dados gerais avaliados para a região do Alentejo. 

3.2.6.1.1. Enquadramento legislativo 

O Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, foi a principal referência pela qual se regeram as normas de qualidade 

do ar ambiente no nosso País. Foi revogado parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 276/99, de 21 de Julho, que transpõe 

para o direito interno a Diretiva 96/62/CE relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

Associadas a esta diretiva foram criadas outras Diretivas que definem valores limite para os diferentes poluentes. 

As Diretivas 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE foram transpostas para o direito interno através da Portaria 

nº 286/93, de 12 de Março, que estabelece os valores limite de concentração para os poluentes atmosféricos mais 

significativos, tais como: Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azoto (NO2), 

Partículas em Suspensão e Chumbo (Pb). 

Mais duas Diretivas (1999/30/CE e 2000/69/CE) foram criadas pela Comissão Europeia no seguimento da Diretiva 

96/62/CE, com o objetivo de reduzir os valores limite para cada poluente, tendo sido já transpostas para o direito 

interno pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelecendo valores limite das concentrações no ar 

ambiente do Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Azoto (NO2) e Óxidos de Azoto (NOx), Partículas em 

Suspensão, Chumbo (Pb), Benzeno e Monóxido de Carbono (CO), bem como as regras de gestão da qualidade do 

ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de 

Julho. 
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Este Decreto-Lei revoga parcialmente o Decreto-Lei nº 276/99 e estabelece novos valores limite das concentrações 

no ar ambiente, mantendo alguns valores da Portaria ainda em vigor até 2005 e outros até 2010. 

Já em 2010, é transporta para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de Maio, pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que, além de agregar as Diretivas relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, 

C6H6, CO e O3, agrega também a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao 

mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as 

normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, revoga todos os diplomas anteriores 

relativos à qualidade do ar ambiente, estabelecendo-se como o regime jurídico vigente. 

Na Tabela 33 apresentam-se os valores alvo de emissão, definidos por lei, que pretendem assegurar a qualidade 

do ar ambiente e a salvaguarda da saúde humana. 

Tabela 33. Valores alvo de emissão. 

 NO2 SO2 PM10 CO O3 C6H6 

Valores alvo de 
emissão 

40 μg/m3 125 μg/m3 20 μg/m3 10 μg/m3 120 μg/m3 5 μg/m3 

Pb Ar Cd Ni B(a)P  

0,5 μg/m3 6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3  

3.2.6.2. Identificação e caraterização 

3.2.6.2.1. Emissões atmosféricas 

Ao nível da identificação das principais fontes de poluição atmosférica, na área de estudo não se identificaram 

fontes pontuais que possam contribuir para a deterioração da qualidade do ar. A área de estudo é caracterizada pela 

ocorrência de sistemas seminaturais, maioritariamente ocupadas por montado ou por áreas agrícolas. 

Em relação às fontes lineares existentes, estas possuem um carácter predominantemente difuso, estando 

relacionadas com a baixa/moderada atividade agrícola (principalmente, o parco trânsito de viaturas de apoio à 

atividade na Herdade e com o tráfego rodoviário nas estradas EN 255 e CM 114. 

3.2.6.2.2. Qualidade do ar 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas que aí se 

praticam, bem como com as características de uso do solo presentes. 

Na área em estudo, uma vez que não existem fontes significativas de emissão de poluentes para a atmosfera, 

pressupõe-se que a qualidade do ar seja boa.  

Analisando os dados presentes no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90, conclui-se que 

a área em estudo pertencente à Região do Alentejo, sendo denominada como tal no estudo referido anteriormente. 

Na Tabela 34 apresentam-se os dados obtidos no inventário nacional de emissões de poluentes para o Território 

Nacional, sendo os resultados discriminados por poluente. 
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Tabela 34. Emissões de poluentes nas regiões onde se insere a área em estudo. 

Região 
Emissões de poluentes (kton) 

SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Portugal Continental 282,6 220,8 643,9 391,4 1086,4 57,4 54,7 92,9 

Alentejo 1,6 4,2 25,7 10,1 50,3 1,3 1,6 2,5 

Fonte: Direção Geral do Ambiente (1994), Instituto do Ambiente (2004 & 2005). 

 

Analisando a Tabela 34 pode-se concluir que as emissões de CO, tanto a nível nacional como a nível regional, são 

as de maior significado. Estas emissões encontram-se maioritariamente associadas a processos de queima, sendo 

provenientes principalmente de atividades como o Comércio, os Serviços, Residencial, a Combustão Industrial e 

os Transportes Rodoviários. 

No entanto, analisando os valores obtidos para a região em estudo, estes não são considerados relevantes uma vez 

que a mesma apresenta um fraco desenvolvimento industrial e urbano comparando com as restantes regiões do 

país. 

No que diz respeito à análise das concentrações médias registadas dos restantes poluentes atmosféricos incluídos 

no estudo, pode-se também concluir que a sua significância em termos de degradação da qualidade do ar é 

praticamente inexistente, tendo em consideração a capacidade de depuração da atmosfera. 

Após uma análise geral da qualidade do ar da região em estudo, há que ter em consideração que a metodologia 

utilizada no CORINAIR 90 é realizada numa perspetiva regional, abrangendo uma extensa área de avaliação. Desta 

forma, deve-se ter em atenção que os valores da região em estudo poderão não ser representativos de alguns pontos 

da mesma. 

Analisando a Tabela 35, constata-se que os valores de emissão de poluentes medidos na estação de Terena, 

Alandroal, são bastante baixos, refletindo assim a reduzida perturbação do ambiente por fontes fixas, 

fundamentalmente as associadas à Industria. 

Tabela 35. Valores de emissão de poluentes em Terena, Alandroal (μg/m3). 

 NO2 SOx PM10 PM < 2.5 O3 

Terena, 
Alandroal 

17,0 4,4 71,8 55,1 106,8 

 

Considerando estes valores como situação de referência para a área em estudo, atendendo às condições climáticas 

descritas no capítulo Clima, nomeadamente no que diz respeito ao vento, constata-se que a população envolvente 

será pouco perturbada pelas atividades que venham a ser na Herdade uma vez que os ventos dominantes (W, NW) 

provocam a dispersão dos poluentes exatamente no sentido oposto das povoações mais próximas. 

Assim, tendo em consideração que a área de estudo se situa numa zona do País em que as emissões atmosféricas, 

por unidade de área, são relativamente baixas, é de esperar que os níveis de concentração dos principais poluentes 

sejam, também, reduzidos, podendo daí concluir-se que a qualidade do ar na área de estudo é boa, não devendo 

este descritor ser considerado como limitativo ou decisivo para a avaliação deste Projeto. 
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3.2.7. AMBIENTE SONORO 

3.2.7.1. Metodologia 

O som propaga-se no espaço na forma de gradiente de pressão que ao atuar nos tímpanos os fazem vibrar. Esta 

vibração é transformada, no aparelho auditivo, em impulsos nervosos que são conduzidos ao cérebro. Por isso, e 

independentemente do tipo de som, os tímpanos apenas são sensíveis à intensidade da pressão sonora que os faz 

vibrar. 

Contrariamente àquilo que simplisticamente se considera, o som propaga-se por muitas mais vias do que apenas 

através do ar. De facto, as vibrações sonoras viajam através de todas as interfaces de matéria que encontram, 

sofrendo, no entanto, diferentes graus de atenuação em diferentes meios.  

Em acústica, o ruído define-se como sendo um estímulo sonoro suscetível de causar incomodidade ao recetor. 

Constitui um dos fatores de degradação do ambiente que mais diretamente afetam a qualidade de vida da população 

e a sua vida quotidiana. Deste modo, “o ruído” é um conceito ambíguo, que varia de pessoa para pessoa. Assim, 

torna-se imperativo encontrar uma forma de definir e quantificar o ruído e a sua incomodidade. 

Em Portugal, esta definição é feita através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que publica o Regulamento 

Geral do Ruído e estabelece, entre outras coisas, define que o ruído perturbador das atividades ruidosas 

permanentes não poderá ultrapassar o ruído de fundo do local onde se insere em mais de 5 dB(A) durante o período 

diurno (das 7 horas às 20 horas), 4 dB(A) durante o período do entardecer (das 20 horas às 23 horas), e 3 dB(A) 

no período noturno (das 23 horas às 7 horas). Estabelece ainda valores absolutos para o ruído exterior em função 

da classificação da zona enquanto sensível ou mista. 

O controlo do ruído ambiente tem como objetivo proteger a população dos ruídos intrusos que causam perturbação 

no seu bem-estar, bem como prevenir o crescente aumento de níveis de ruído que se poderão traduzir na degradação 

da qualidade de vida dessa mesma População. 

Procura-se no presente capítulo caracterizar o ambiente sonoro da área de implantação da exploração Agropecuária 

da Herdade da Rendeira, sita em Aldeia da Venda, freguesia de Santiago Maior, concelho do Alandroal, servindo 

esta caracterização como situação de referência. 

Em termos de procedimento, foi seguida a metodologia prevista no Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, do 

Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro e na Norma Portuguesa NP 1730. Sendo de salientar: 

 Microfone colocado a uma altura de 1.5 m acima do solo, com recurso a um tripé que garante a 

estabilidade da medição isolando o mais possível de vibrações que possam alterar os valores medidos; 

 Ponto de medição afastado, pelo menos, 3.5 m de qualquer superfície refletora; 

 Proteção do microfone com um protetor de vento de forma a minimizar/eliminar o efeito do ruído 

aerodinâmico do vento; 

 Condições meteorológicas: 

 Ausência de chuva; 

 Velocidade do vento inferior a 5 m/s; 

 Direção do vento num ângulo de ± 45º da direção definida entre o centro da fonte predominante 

e o centro da área em questão, com o vento a soprar da fonte para o recetor; 

 Ausência de fortes inversões de temperatura perto do solo; 

 Medições efetuadas com filtro de ponderação em frequência “A” (ponderação que melhor reflete o 

comportamento do ouvido humano) e em fast; 
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 Intervalos de tempo de medição que permitam obter níveis sonoros representativos do ambiente sonoro 

em estudo; 

 Foram efetuadas medições nos três períodos de referência, diurno, entardecer e noturno, de modo a 

determinar-se o indicador de ruído, Lden, presente no RGR; 

 Eliminar quaisquer ruídos espúrios suscetíveis de influenciar o rigor da medição; 

 De modo a garantir a representatividade da amostragem, foram efetuadas medições em todos os pontos, 

e nos três períodos de referência, em dois dias não seguidos - 02 de Junho de 2015 e 04 de Junho de 2015. 

A amostragem foi considerada válida e representativa uma vez que a diferença entre os valores medidos 

no dia 02 e os valores medidos no dia 04 é inferior a 5 dB(A) para todas as medições. 

Equipamento utilizado: 

 - Sonómetro de classe de precisão 1, marca Brüel & Kjaer, modelo 2250;  

 - Calibrador acústico marca Brüel & Kjaer, modelo 4231; 

 - Termoanemómetro de turbina, marca Testo, modelo 410-1. 

Na Figura 37 mostra-se o equipamento anteriormente definido. 

 

   

Figura 37. Ilustração dos equipamentos utilizados na caracterização do ambiente sonoro, estando representados, 
da esquerda para a direita, o sonómetro, o calibrador e o termoanemómetro. 

Foram ainda analisados alguns fatores que podem influenciar a propagação das ondas sonoras e mascarar os 

valores da intensidade sonora, tais como, características do solo, temperatura, vento, nebulosidade e precipitação 

e a presença de obstáculos. 

O efeito do solo na propagação sonoro está intimamente relacionado com as suas características. O solo pode ser 

caracterizado como sendo refletor acústico (asfalto ou água) ou como absorvente (vegetação). Normalmente, o 

solo apresenta uma porosidade bastante acentuada podendo, deste modo, a sua impedância característica diferir 

marcadamente do produto da densidade média pela velocidade de propagação das ondas de compressão e pode, 

em muitas circunstâncias, ser da ordem de grandeza da impedância característica do ar (Martins da Silva, 1975). 

As ondas sonoras propagando-se no ar, ao atingirem um solo absorvente, só parcialmente são refletidas, uma 

porção apreciável da energia acústica é absorvida pela vegetação e/ou penetra nos poros do solo, sofrendo uma 

atenuação. 

A temperatura é a grandeza física que caracteriza a agitação média das moléculas de um corpo físico, assim os 

gradientes de temperatura exercem uma alteração na propagação das ondas sonoras. Esta ação exercida pelos 

gradientes de temperatura não é constante uma vez que a distribuição em altura das temperaturas varia ao longo 

do dia. Com efeito, durante a noite, devido aos movimentos de convecção do ar (movimento ascendente do ar de 
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uma região mais quente para uma região mais fria, provocando arrefecimento) verifica-se que o ar nas camadas 

mais próximas do solo se encontra mais frio do que noutras mais elevadas, pelo que a temperatura aumenta com a 

distância ao solo. À medida que o sol se eleva acima do horizonte, a radiação solar vai predominando sobre a 

radiação térmica do solo e a lei de variação de temperatura inverte o seu sentido. 

Dado que a velocidade de propagação do som no ar cresce com a temperatura, os gradientes de temperatura 

acarretam gradientes de velocidade de propagação, dando origem a fenómenos de refração. Em consequência do 

encurvamento dos raios sonoros, há um aumento do percurso, pois a propagação deixa de se fazer em linha reta, 

donde resultará consequentemente uma atenuação mais elevada. Note-se ainda que, para o caso do gradiente de 

temperatura ser negativo (aumenta com o afastamento da superfície terrestre), podem ocorrer zonas de sombra 

(zonas dentro do raio de ação da propagação das ondas sonoras onde não é sentido qualquer efeito da fonte sonora 

em causa), na entrada das quais se verifica uma atenuação extremamente elevada (Martins da Silva, 1975). 

Como se sabe, o vento é a deslocação das massa de ar, deslocação esta que raramente é regular. O vento é dotado 

de variações rápidas e irregulares, tanto da velocidade como da sua direção, junto ao solo, devido à irregularidade 

da superfície terrestre, este movimento processa-se de forma turbulenta. Quando o meio onde tem lugar a 

propagação sonora está animado de movimento, verifica-se uma alteração da direção e velocidade de propagação, 

pois a velocidade de propagação passará a ser resultante da velocidade de translação do meio e da velocidade de 

propagação, perpendicular à superfície da onda sonora o que poderá resultar no encurvamento dos raios sonoros. 

Este encurvamento poderá originar zonas de sombra em torno da fonte sonora. 

Para terminar a análise de alguns fatores que podem influenciar a propagação das ondas sonoras, não é raro 

verificar-se que, em situações meteorológicas de nevoeiro e chuva, o som se propaga a distâncias maiores que nos 

dias límpidos. Isto não resulta propriamente de alterações da zona atmosférica que intervém na propagação, em 

consequência direta destes fatores meteorológicos, mas sim porque os gradientes de temperatura e velocidade do 

vento, na vertical, são menos acentuados nos dias de céu encoberto que nos dias de céu limpo. Para as aplicações 

práticas, é legítimo concluir que a ocorrência de nevoeiro ou a precipitação de chuva ou neve não introduzem 

alterações sensíveis na propagação do som (Martins da Silva, 1075). 

Foram recolhidas amostras de som contínuas nos locais definidos para análise (Figura 39), identificados como os 

mais próximos das principais fontes ruidosas existentes no local e, também, junto dos recetores sensíveis mais 

representativos que potencialmente poderão ser afetados por incomodidade sonora, aquando da implantação do 

Loteamento. 

3.2.7.1.1. Disposições Legais 

Em termos legais, a 24 de Junho de 1987, através do Decreto-Lei n.º 251/87 é publicado o primeiro Regulamento 

Geral sobre Ruído que estabelece o conjunto de normas e princípios adequados a uma política de prevenção e 

combate ao ruído, com vista à promoção de um ambiente menos traumatizante e mais sadio. 

Apesar das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 292/89, de 2 de Setembro, onze anos mais tarde este 

“Regulamento” mostra-se claramente insuficiente para a salvaguarda da saúde e do bem-estar das pessoas. Deste 

modo, com o intuito de salientar o alargamento do âmbito de aplicação, a articulação com a restante disciplina 

jurídica, nomeadamente urbanística, o reforço do princípio da atuação preventiva, a adopção de figuras de 

planeamento específicas, a regulação de atividades temporárias geradoras de ruído e do ruído de vizinhança, o 

aperfeiçoamento do regime sancionatório e a previsão de medidas cautelares, é publicado o Decreto-Lei n.º 

292/2000, de 14 de Novembro, que aprova o regime legal sobre poluição sonora (RLPS). Até 2003 este novo 

regime viria a sofrer três alterações preconizadas pelos Decretos-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, n.º 259/2002, 

de 23 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro. Apesar destas alterações, em 2002 foi 

aprovada da Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação 
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e gestão do ruído ambiente, o que tornou premente proceder a ajustamentos ao regime legal sobre poluição 

sonora, …, de modo a compatibilizá-lo com as normas ora aprovadas, em especial a adopção de indicadores de 

ruído ambiente harmonizados. Assim, e transpondo a Diretiva n.º 2002/49/CE, de 25 de Junho, para a ordem 

jurídica interna, é publicado o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o atual Regulamento Geral do 

Ruído, estabelecendo o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde 

humana e o bem-estar das populações. 

Além de legislação supra identificada, a caraterização do ambiente sonoro é ainda pautada pela Norma Portuguesa 

NP 1730:1996 – Acústica, relativa à Descrição e Medição do Ruído Ambiente. Esta norma é constituída por três 

partes e tem como finalidade fornecer, às entidades responsáveis, informação para descrever o ruído ambiente: 

 Parte 1 – Grandezas Fundamentais e Procedimentos 

 Parte 2 – Recolha de Dados Relevantes para o Uso do Solo 

 Parte 3 – Aplicação aos Limites do Ruído 

Identificam-se agora as disposições mais relevantes do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro: 

- Estabelece no Artigo 1.º - “Objeto” – que: 

1. o presente Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 

salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

- Estabelece no Artigo 2.º – “Âmbito” – que: 

1. o presente Regulamento aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de 

ruído susceptíveis de causar incomodidade, designadamente: 

a) construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de edificações; 

b) obras de construção civil; 

c) laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços 

d) equipamentos para utilização no exterior; 

e) infra-estruturas de transporte, veículos e tráfego; 

f) espetáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados; 

g) sistemas sonoros de alarme 

2. o Regulamento é igualmente aplicável ao ruído de vizinhança. 

3. o presente Regulamento não prejudica o disposto em legislação especial, nomeadamente sobre ruído nos 

locais de trabalho, certificação acústica de aeronaves, emissões sonoras de veículos rodoviários a motor 

e de equipamentos para utilização no exterior e sistemas sonoros de alarme. 

4. o presente Regulamento não se aplica à sinalização sonora de dispositivos de segurança relativos a infra-

estruturas de transporte ferroviário, designadamente de passagens de nível. 

(…) 

- Carateriza no seu Artigo 3.º - “Definições” – que: 
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 Atividade ruidosa permanente, a atividade desenvolvida com caráter permanente, ainda que sazonal, 

que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 

sentir os efeitos dessa fonte de ruído; 

 Atividade ruidosa temporária, a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha caráter 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, …; 

 Fonte de ruído, a ação, atividade 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; 

 Indicador de ruído, o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma 

relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

 Indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden), o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

 

 Indicador de Ruído diurno (Ld) ou (Lday), o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano; 

 Indicador de Ruído entardecer (Le) ou (Levening), o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

 Indicador de Ruído noturno (Ln) ou (Lnight), o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos noturnos representativos de um ano; 

 Período de referência, o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger 

as atividades humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 

 Período diurno – das 7 às 20 horas; 

 Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

 Período noturno – das 23 às 7 horas; 

 Receptor sensível, o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

 Ruído de vizinhança, o ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, 

produzido diretamente 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 

afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança;  

 Ruído ambiente, o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido 

ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

 Ruído particular, o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

 Ruído residual, o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 
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 Zona mista, a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

 Zona sensível, a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 

como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno;  

 Zona urbana consolidada, a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

Há ainda a realçar os conceitos: 

 Valor Limite, valor que conforme determinado pelo Estado-membro (em Portugal correspondente aos 

valores impostos para zonas sensíveis ou mistas), que, caso seja excedido, deverá ser objeto de medidas 

de redução por parte das autoridades competentes; 

 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de Tempo, 

Nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido 

naquele intervalo de tempo, 

 

 

 

                            em que: L (t) - valor instantâneo do nível sonoro em dB (A); 

                                         T- o período de tempo considerado. 

 

- Estabelece no seu Artigo 11.º - “Valor Limite de Exposição” – que: 

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 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

2. os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis 

ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente Artigo. 

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 

efetuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas: 
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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 refletora, 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 caraterização 

através dos valores neles representados. 

5. os Municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, designadamente 

em centros históricos valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

- Estabelece ainda no seu Artigo 13.º - “Atividades Ruidosas Permanentes” – que: 

1. a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) ao cumprimento dos valores limite fixados no Artigo 11.º; e 

b) ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade, 

ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode 

exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, 

nos termos do Anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

(…) 

3. compete à entidade responsável pela atividade ou ao receptor sensível, conforme quem seja titular da 

autorização ou licença mais recente, adoptar as medidas referidas na alínea c) do n.º anterior relativas ao 

reforço de isolamento sonoro. 

4. são interditos a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes nas zonas sensíveis, excepto 

as atividades permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

5. o disposto na alínea b) do n.º1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicado LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o 

estabelecido nos n.º 1 e 4 do Anexo I. 

(…) 

7. o cumprimento do disposto no n.º 1 é verificado no âmbito do procedimento de avaliação de impate 

ambiental, sempre que a atividade ruidosa permanente esteja sujeita ao respetivo regime jurídico. 

8. quando a atividade não esteja sujeita a Avaliação de Impate Ambiental, a verificação do cumprimento no 

disposto no n.º 1 é da competência da entidade coordenadora do licenciamento e é efetuada no âmbito do 
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respetivo procedimento de licenciamento, autorização de instalação ou de alteração de atividades ruidosas 

permanentes. 

para efeitos do disposto no n.º anterior, o interessado deve apresentar à entidade coordenadora do licenciamento 

uma avaliação acústica. 

3.2.7.2. Identificação e caraterização 

3.2.7.2.1. Receptores sensíveis e fontes de ruído – ocupação e usos na envolvente da área de intervenção 

A Herdade da Rendeira situa-se na localidade da Aldeia da Venda, freguesia de Santiago Maior, concelho de 

Alandroal. Esta Herdade tem ainda uma pequena parte, a Sul, que pertence à freguesia de Corval, concelho de 

Reguengos de Monsaraz, área onde será instalada a vinha e que fica próximo da localidade de Santo António do 

Baldio. 

Na sua totalidade, a área envolvente da Herdade é composta por terrenos agrícolas e/ou por áreas naturais de 

montado. A Figura 38 pretende ilustrar o enquadramento da Herdade da Rendeira. 

 

Figura 38. Caracterização da área de implantação em estudo. 

Atualmente, na Herdade, as fontes de ruído existentes são as alfaias agrícolas e os tratores e, também, as bombas 

hidráulicas existentes nas áreas de armazenamento de água. No entanto, dada a distância superior a 1 km de 

qualquer recetor sensível, estas fontes não são consideradas como fontes de incomodidade sonora. Assim, uma vez 

que na área de estudo, atualmente, não existem fontes de ruído, relativamente aos pontos de amostragem, estes 

pretendem caracterizar o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis mais próximos da área de implantação do 

projeto, suscetíveis de virem a sofrer um impacte negativo, no que diz respeito ao ruído, aquando da fase de 

construção e exploração, especificamente devido ao tráfego de viaturas pesadas, na fase de construção para 

transporte dos materiais necessários à obra e, na fase de exploração, para o transporte de gado e, eventualmente, 

forragem.  

Os pontos de medição (P1 e P2) podem ser identificados na Figura 39, e encontram-se caracterizados na Tabela 

36. 
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Figura 39. Localização dos pontos de medição. 

3.2.7.2.2. Caraterização do ambiente sonoro 

A recolha de dados foi efetuada nos dias 02 de Junho de 2015 e 04 de Junho de 2015, conforme já referido no 

capítulo anterior. Os resultados obtidos foram validados na totalidade uma vez que a diferença entre os valores 

medidos no dia 02 e os valores medidos no dia 04 é inferior a 5 dB(A). Também não se efetuaram quaisquer 

correções aos valores obtidos devido às condições meteorológicas que poderiam ter influenciado a medição, dado 

que se considerou terem existido condições normais e adequadas para a realização dos trabalhos.  

Uma vez que se validaram os resultados das duas medições, a caracterização da área em estudo será efetuada com 

base na média logarítmica dos valores obtidos, calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

 n- número de medições 

 LAeq, i – valor do nível sonoro correspondente à medição i 
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Figura 40. Localização dos pontos de medição. 

Uma vez que se validaram os resultados das duas medições, a caraterização da área em estudo será efetuada com 

base na média logarítmica dos valores obtidos, calculada a partir da seguinte fórmula: 

 

 

onde: 

 n- número de medições 

 LAeq, i – valor do nível sonoro correspondente à medição i 

A Tabela 36 apresenta a caraterização dos pontos de medição. 

Atendendo à classificação atribuída pelas Câmaras Municipais envolvidas (Alandroal e Reguengos de Monsaraz), 

a avaliação é efetuada classificando as áreas de amostragem como zonas sensíveis, o que significa que, durante a 

medição, o nível sonoro contínuo equivalente expresso pelo indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden) 

não pode exceder os 55 dB(A), enquanto que durante o período noturno o nível sonoro contínuo equivalente 

expresso pelo indicador de ruído noturno (Ln) não pode exceder os 45 dB(A) – alínea b) do número 1, do artigo 

11.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Da análise da Tabela 37 podemos constatar que os resultados obtidos são bastante consistentes e homogéneos. 

Verifica-se que o indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden) não é cumprido no ponto de medição P1, 

em ambos os dias de medição, excedendo sempre os 55 dB(A). O indicador de ruído noturno é igualmente excedido 

no ponto de medição P1, em ambos os dias. No local pode-se constatar que os níveis de ruído mais elevados que 

caracterizam o ambiente sonoro no ponto P1 se devem essencialmente ao tráfego automóvel, à vacaria existente e 

à presença de animais domésticos (cães). 

De salientar também o comportamento do ruído no período do entardecer no ponto P2 que é sempre superior ao 

ruído medido durante o período diurno. Este facto deve-se ao número mais elevado de veículos automóveis e de 

tratores que circulam na localidade durante este período, associado ao regresso das pessoas às suas casas. 
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P2 

U11 
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Tabela 36. Caraterização dos pontos de amostragem. 

Ponto Descrição Vista 

P1 

Ponto situado à entrada da localidade de Aldeia da 

Venda, junto dos recetores sensíveis mais próximos da 

área de implantação do Projeto. 

 

P2 

Ponto situado à entrada da localidade de Santo António 

do Baldio, junto dos recetores sensíveis mais próximos 

da área de implantação do Projeto. 

 

 

O ponto P2 encontra-se pouco perturbado, sendo a única exceção o período do entardecer. No entanto, também 

existe influência de animais domésticos nas medições efetuadas. 

No Anexo E é possível analisar os Espetros de Ruído. 

As Figura 41 e Figura 42 pretendem representar a averiguação do cumprimento de exposição máxima de acordo 

com o RGR, para o parâmetro Lden e Ln. 

Através do conhecimento dos locais in situ constatou-se tratarem-se de locais com baixo índice populacional, 

apresentando no entanto variações significativas no ambiente sonoro, verificando-se qualitativamente situações de 

desconforto sonoro, nomeadamente no ponto P1, apreciação esta corroborada pelas medições efectuadas. 

De acordo com a avaliação in situ é possível constatar que o ambiente sonoro que caracteriza a área em estudo se 

apresenta pouco perturbado no ponto de medição P2, onde os níveis sonoros obtidos são abaixo dos valores 

máximos admissíveis para o Lden e Ln constantes do RGR e considerando as zonas sensíveis; moderadamente 

perturbado no ponto P1, onde os níveis sonoros registados estão acima dos valores máximos admissíveis para o 

Lden constantes do RGR considerando apenas as zonas sensíveis (para as zonas mistas os índices são cumpridos). 

Os valores dos níveis sonoros mais elevados foram registados, como seria de esperar, no ponto P1, 

fundamentalmente devido ao tráfego automóvel, ultrapassando os limites máximos admissíveis. 

Assim, pode-se afirmar que os valores de Lden e Ln obtidos refletem a situação atual do ambiente sonoro, cuja 

influência principal é a presença humana e o ruído inerente à circulação de veículos automóveis. 
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Tabela 37. Resultados obtidos durante as medições de ruído efetuadas. 

Data 02 de Junho de 2015 04 de Junho de 2015 

Ruído 
dB(A) 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 
Fr

eq
uê

nc
ia

 (
H

z)
 

50 21,7 19,6 13,6 13,1 16,2 26,6 34,1 26,8 21,6 15,1 20,7 22,1 

63 30,3 21,7 12,5 11,8 18,2 22,8 32,9 34,1 23,4 14,5 23,5 18,0 

80 35,2 24,3 10,5 11,1 22,6 24,0 34,1 32,6 28,0 13,7 26,5 20,2 

100 31,8 22,0 10,9 13,4 25,5 24,3 32,0 32,0 28,9 19,9 24,4 23,4 

125 32,0 24,2 11,7 15,1 27,6 25,8 34,2 35,0 25,6 20,5 27,9 22,7 

160 35,5 30,4 10,9 16,3 29,6 21,5 36,7 38,1 28,0 23,6 29,4 18,8 

200 40,7 32,0 12,3 16,3 31,0 24,3 40,8 38,4 31,9 24,1 33,2 22,2 

250 41,4 35,3 15,8 17,2 33,0 23,0 43,5 40,8 33,3 26,4 36,7 22,3 

315 43,3 35,9 17,4 17,7 33,2 25,6 43,9 41,3 34,6 26,2 39,7 23,5 

400 45,8 39,2 27,4 19,2 34,9 25,2 45,7 42,2 34,5 29,1 39,3 23,8 

500 46,9 41,1 41,6 23,4 36,7 26,4 49,4 45,6 37,7 31,0 41,0 25,2 

630 48,5 42,8 44,7 25,6 38,7 27,3 50,0 47,5 37,5 31,4 41,4 25,8 

800 50,6 45,8 44,3 24,1 40,6 27,8 50,8 49,8 40,0 32,1 43,4 27,3 

1000 51,6 48,1 41,7 27,1 41,0 30,5 51,6 51,4 41,5 31,9 44,9 30,1 

1250 49,8 45,8 38,3 27,9 39,8 31,4 50,7 49,9 39,9 31,4 45,0 31,1 

1600 48,4 45,4 36,6 25,6 38,0 31,2 49,5 48,6 38,5 30,8 43,8 31,0 

2000 49,4 42,2 27,0 23,7 36,1 28,7 48,8 45,9 36,5 30,4 41,4 28,5 

2500 44,6 40,4 26,3 29,1 35,2 24,3 45,8 43,5 33,3 31,0 38,3 23,9 

3150 45,1 41,3 23,8 39,4 38,9 22,1 44,9 44,0 30,4 38,5 38,2 21,7 

4000 48,3 41,4 23,6 40,0 40,2 20,1 43,9 43,1 27,5 40,0 38,3 19,3 

5000 43,2 33,7 22,2 37,1 37,7 17,8 42,1 39,7 23,7 36,3 35,9 16,7 

6300 41,5 32,0 23,0 26,0 32,6 15,9 41,7 35,8 20,2 27,5 33,1 14,3 

8000 38,6 35,2 22,7 22,4 25,4 13,2 45,8 34,8 15,0 24,0 31,9 11,6 

LAeq 59,6 55,0 50,1 44,5 49,9 39,9 60,3 58,6 48,6 45,5 53,1 38,9 
Pico 99,0 95,0 97,3 81,3 96,7 75,2 107,8 96,8 86,2 87,4 99,9 76,6 

Lden 59,8 49,4 60,4 51,0 

Temperatura  
(ºC) 

29,0 26,4 22,5 27,4 26,8 23,1 36,1 33,2   35,8 34,0   

Velocidade 
Vento (m/s) 

1,1 2,8 1,0 1,8 2,6 0,8 2,8 0,9 2,8 1,1 0,7 2,3 

Direção 
Vento 

NE NE NE NE N NE N NE NE NE NE NE 

Precipitação Não Não Não Não 

Nebulosidade Céu limpo Céu limpo Céu limpo Céu limpo 
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Figura 41. Averiguação do cumprimento do critério da exposição máxima (Lden). 

Figura 42. Averiguação do cumprimento do critério da exposição máxima (Ln). 
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3.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

3.3.1. USO DO SOLO 

3.3.1.1. Metodologia 

Neste descritor caracteriza-se a situação actual em termos de ocupação e usos do solo, de modo a permitir uma 

predição e análise de impactes ambientais que relacionados com a proposta em causa. 

A identificação dos usos do solo foi efectuada com base na informação recolhida in situ, complementada com as 

caracterizações anteriores do local, designadamente no Plano Director Municipal de Alandroal e Reguengos de 

Monsaraz (PDM Alandroal; PDM Reguengos de Monsaraz). Foi utilizada ainda a informação cartográfica presente 

na Carta de Uso do Solo, COS2007. 

3.3.1.2. Identificação e caracterização 

Na Figura 43 apresenta-se uma sobreposição dos elementos que constituem o projecto com a carta de uso do solo, 

COS2007, distinguindo-se os elementos que faltam construir, os parcialmente construídos e aqueles que já 

encontram construídos. Por outro lado, na Tabela 38, apresenta-se a correspondência das tipologias de uso do solo 

(COS2007) com os diferentes constituintes do projecto. Apresenta-se ainda a quantificação, em m2 e em 

percentagem, das superfícies ocupadas pelos elementos do projecto distribuídas pelas diferentes tipologias 

segundo a Classificação do COS 2007. 
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Figura 43. Sobreposição da carta de uso do solo (COS2007) com os elementos que constituem o projecto. 

 

Tabela 38. Correspondência das tipologias de uso do solo (COS2007) com os elementos do projecto e 
respectivas quantificações. 

Projeto Tipologia Área (m2) 
Percentagem 

(%) 

Perímetro de Rega (P1) 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 315050 2,15 

Perímetro de Rega (P1) 3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva 7742 0,05 

Perímetro de Rega (P2) 2.2 Culturas permanentes 165949 1,13 

Perímetro de Rega (P3) 2.1 Culturas temporárias 133548 0,91 

Perímetro de Rega (P3) 2.3 Pastagens permanentes 245918 1,68 

P1 

P2 
P3 

    P4 

P5 
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Projeto Tipologia Área (m2) 
Percentagem 

(%) 

Perímetro de Rega (P3) 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 14634 0,10 

Perímetro de Rega (P4) 2.3 Pastagens permanentes 126776 0,86 

Perímetro de Rega (P4) 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 28743 0,20 

Perimetro de rega 
adjacente a P2 

2.1 Culturas temporárias 69207 0,47 

Perimetro de rega 
adjacente a p2 

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustivas e 
herbáceas 

8447 0,06 

Perímetro de Rega (P5) 2.1 Culturas temporárias 481379 3,28 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 2.1 Culturas temporárias 160264 1,09 
NPA 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 2.2 Culturas permanentes 12537 0,09 
NPA 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 22254 0,15 
NPA 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva 66360 0,45 
NPA 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 2.1 Culturas temporárias 2623 0,02 
Paredão 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 2099 0,01 
Paredão 

Barragem do Ribeiro do 
Lobo 3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva 831 0,01 
Paredão 

Barragem do Azevel 
2.1 Culturas temporárias 5051 0,03 

NPA 

Barragem do Azevel 
2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 210311 1,43 

NPA 

Barragem do Azevel 
3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva 45220 0,31 

NPA 

Barragem do Azevel 
5.1 Águas interiores 42594 0,29 

NPA 

Barragem do Azevel 
2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 2778 0,02 

Paredão 

Barragem do Azevel 5.1 Águas interiores 1464 
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Projeto Tipologia Área (m2) 
Percentagem 

(%) 

Paredão 0,01 

Rega fixa 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 206647 1,41 

Barragem dos Eucaliptos 3.1 Florestas 5295 0,04 

Vinha 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 320514 2,18 

 

Na herdade da Rendeira e Carrasco identificam-se in situ as seguintes tipologias de uso do solo: 

1. Montado de azinho – É o uso predominante em toda a herdade. No sobcoberto do montado (de 

Quercus rotundifolia) podem ser observados estevais nos quais abundam arbustos como a esteva, 

roselha, sargaço e tojo (Cistus ladanifer, Cistus crispus, Cistus salvifolius e Ulex eriocladus). O 

sobcoberto herbáceo é formado por pastagens herbáceas nas quais se incluem comunidades 

terofíticas oligotróficas e nitrófilas, malhadais e muito pontualmente pastagens vivazes. Observam-

se ainda nesta unidade áreas de regeneração natural. 

2. Montado misto de sobro e azinho com esteval – As espécies arbóreas dominantes são Quercus suber 

e Quercus rotundifolia, tem estrato arbustivo dominado por Cistus ladanifer e estrato herbáceo 

dominadado por pastagens terofíticas oligotróficas, malhadais ou arrelvados vivazes. Corresponde 

uma área considerável da propriedade que tem a função de biótopo de refúgio e alimentação para 

espécies de caça maior com interesse cinegético. 

3. Pastagens herbáceas de sequeiro – Nesta unidade observam-se comunidades terofíticas oligotróficas 

e nitrófilas, malhadais e muito pontualmente pastagens vivazes. 

4. Pontos de acumulação de água – Observam-se em vários pontos da herdade e possuem funções de 

bedebouro para as espécies da exploração agrícola, assim como para as espécies faunísticas 

existentes. Nas suas margens observa-se vegetação herbácea dominada por helófitos, nomeadamente 

comunidades de Eleocharis palustris. Estas comunidades são dominadas por Eleocharis palustris 

subsp. palustris e observam-se nas margens dos pontos de água. 

5. Vegetação ripícola – Observa-se nas margens das linhas de água que intercetam a herdade. A 

vegetação ripícola é constituída principalmente por loendrais, tamujais e silvados, os quais ocupam 

grandes extensões ao longo das linhas de água. 

6. Azinhais - Foram observados pontualmente pequenos bosquetes de azinho. Nestes, a espécie 

dominante é Quercus rotundifolia, verificando-se, no estrato arbustivo, alguma dominância de 

espécies de clareira como o Cistus ladanifer. 

7. Áreas edificadas – Estas áreas integram as construções de apoio às atividades da herdade. Incluem 

as casas de habitação, armazéns, parque de máquinas e equipamentos, assim como os principais 

acessos a estas construções. 

8. Outros usos agrícolas – Esta unidade está associada às áreas edificadas e inclui um pomar de citrinos, 

um olival e uma pequena horta de apoio. 
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3.3.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

3.3.2.1. Metodologia 

Foi efectuada uma amostragem de campo, em Maio de 2015, procedendo-se à realização de percursos nos quais 

foram registados os táxones identificados em campo e recolhidos outros com vista à sua posterior identificação 

através da bibliografia adequada. A nomenclatura dos táxones seguiu as publicações de Franco (1971-1984), 

Franco & Rocha Afonso (1994-2003), Castroviejo et al. (1986-2008), Valdés et al. (1987a,b,c).  

Na prospeção de campo foram identificadas unidades com individualidade ecológica. Esta identificação foi feita 

com base na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais, bem como na ocorrência de habitats 

naturais ou semi-naturais da Rede Natura 2000.  

Em cada unidade ecológica distinta foram efectuados inventários fitossociológicos segundo a metodologia 

estabelecida por Braun-Blanquet (1979). A cada espécie foi atribuído um valor segundo o índice de abundância-

dominância (Géhu & Rivas-Martínez, 1981; Capelo, 2003). Este valor conjuga uma estimativa do número de 

indivíduos dessa espécie na área de um inventário (abundância) e a superfície que essa mesma espécie ocupa 

(dominância). A escala utilizada foi a seguinte: 

 r – indivíduo raro ou isolado 

 + – poucos indivíduos raros ou isolados 

 1 – indivíduos abundantes mas de fraca cobertura 

 2 – indivíduos que cobrem de 5% a 25% da área 

 3 – indivíduos cobrindo 26% a 50% da área 

 4 – indivíduos cobrindo 51% a 75% da área 

 5 – indivíduos cobrindo mais de 76% da área 

A metodologia utilizada na caracterização da Flora e Vegetação permite uma análise global das comunidades 

vegetais da área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas ecológicos envolventes e analisar 

a evolução da vegetação atual comparativamente com a vegetação natural potencial desta região. Esta abordagem 

procura determinar quais as formações vegetais representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância 

ecológica, tentando identificar e caracterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através de uma 

correspondência aos tipos de habitats naturais que figuram no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005).  

A análise da componente de flora e vegetação foi efetuada com base na avaliação da situação de referência de 

vários descritores ambientais (e.g. solo, clima, ocupação do solo), recorrendo à informação de base cedida pela 

entidade promotora e com base em elementos disponíveis para consulta pública pelas diferentes instituições. 

Para integração de espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu-se à consulta da legislação aplicável, 

programas em vigor e convenções internacionais, nomeadamente a Directiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), 

transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, recentemente ajustada no Decreto-Lei n.º 

n.º49/05, de 24 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que aprova a proteção ao sobreiro e o 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005). 
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3.3.2.2. Identificação e caraterização 

3.3.2.2.1. Síntese Bioclimática e Biogeográfica 

A bioclimatologia é uma ciência que explica as diferenças na distribuição das espécies vegetais no Globo. Segundo 

Rivas-Martínez (1983), esta ciência, estuda a relação entre os fatores climáticos e o mundo biológico e, com base 

na sua caracterização, é possível descrever as comunidades vegetais e determinar as respetivas áreas de 

distribuição.  

Segundo Monteiro-Henriques (2012) a área corresponde ao macrobioclima mediterrânico pluviestacional 

oceânico, em que todas apresentam pelo menos dois meses secos em que P<2T. Nos mapas bioclimáticos é possível 

identificar o andar bioclimático mesomediterrânico inferior de ombrotipo seco superior. 

A Biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição dos seres vivos na Terra (Rivas-Martínez, 1987) 

e, para a caracterização das áreas biogeográficas utiliza-se um modelo tipológico hierárquico do território. É uma 

ciência que relaciona o meio físico com o biológico, servindo-se de informação gerada por ciências afins como a 

Corologia vegetal, a Geologia, a Bioclimatologia e a Fitossociologia (Costa et al., 1998).  

Na delimitação de áreas biogeográficas recorre-se à existência de táxones que estão confinados a áreas restritas de 

uma determinada região. Dentro deles, incluem-se famílias, géneros, espécies e subespécies endémicas, com áreas 

de distribuição muito restritas.  

Segundo a carta biogeográfica de Portugal continental (Costa et al. 1998) e à mais recente actualização à escala 

ibérica efectuada por Rivas-Martínez et al. (2011) o enquadramento biogeográfico da área de estudo é a seguinte: 

 

REINO HOLOÁRTICO 

REGIÃO MEDITERRÂNICA 

SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL 

       PROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBÉRICA OCIDENTAL 

             SUBPROVINCIA  LUSO-ESTREMADURENSE 

                    SECTOR  MARIANICO-MONCHIQUENSE 

                     SUBSECTOR ALENTEJANO-MONCHIQUENSE 

                         DISTRITO ALENTEJANO 

3.3.2.2.2. Flora 

Durante o mês de maio foram realizadas algumas saídas de campo com vista à herborização e à identificação de 

espécies vegetais. Desta forma, foram identificados 170 táxones, repartidos por 40 famílias botânicas, em que as 

predominantes são as leguminosas, gramíneas e compostas.  

Devido às condições climáticas da área, em que invernos e os verões são bastante rigorosos, usos do território 

existentes, pastagens extensivas de sequeiro para pastoreio e pastagens de corte, predominam as espécies herbáceas 

de ciclo de vida anual, perfeitamente adaptadas a estes condicionantes. A vegetação arbustiva e arbórea tem 

especial representatividade, nos cursos de água existentes e nas áreas reservadas à exploração cinegética, nas 

restantes áreas as espécies arbóreas e arbustivas presentes são limitadas. 

No que concerne às espécies florísticas com interesse para conservação foi apenas referenciado Narcissus 

bulbocodium L. subsp. bulbocodium  que se encontra incluído  no anexo V Directiva Habitats, foram ainda 

referenciados 2 endemismos europeus Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. e Pulicaria paludosa Link. 
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Em seguida apresenta-se o elenco florístico com as espécies referenciadas para  as herdades da Rendeira e 

Carrasco. Para cada espécie é referido primeiramente qual o nome científico, seguido da informação relativa ao 

tipo de endemismo, bem como da sua presença na Directiva Directiva 92/43/CEE. As informações seguintes 

referem-se aos nomes coumuns, biologia, época de floração e o habitat característico de cada taxa. 

 

Simbologia: 

● NFP – endemismo europeu 

■ NFP – endémico nos Açores ou em Portugal Continental, 

De acordo com a seguinte bibliografia: 

FRANCO (1964, 1984) e FRANCO & AFONSO (1994, 1998) 

 

● FI – endemismo ibérico 

De acordo com a seguinte bibliografia: 

CASTROVIEJO et al. (1986, 1990, 1993 a, 1993 b, 1997 a, 1997 b, 1999), TALAVERA et al. (1999)  

 

Anexo II Directiva Directiva 92/43/CEE – espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação 

designação de zonas especiais de conservação. 

Anexo V Directiva Directiva 92/43/CEE – espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou 

colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão. 

 

 

HEMIONITIDACEAE 

Anogramma leptophylla (L.) Link 

Anograma-de-folha-estreita; 

Anual; 

Fevereiro a Setembro; 

Sítios húmidos sombrios, frequentemente em fendas de rochas ou muros, sempre em baixas altitudes. 

 

CHENOPODIACEAE 

Beta vulgaris L. 

Acelga; 

Anual; 

Julho a Outubro; 

Terrenos agrícolas e bermas de caminhos. 

 

RANUNCULACEAE 

Ranunculus muricatus L. 

Botões-de-ouro, bugalho; 

Anual; 
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Março a Julho; 

Sítios húmidos e zonas depressionárias, cultivos ou incultos. 

 

Ranunculus trilobus Desf. 

Patalôco-verde; 

Anual; 

Março a Julho; 

Prados, terrenos húmidos cultivados ou incultos. 

 

PAPAVERACEAE 

Fumaria capreolata L. 

Catarinas-queimadas, erva-das-candeias, erva-moleirinha-maior, fumária, fumária-maior; 

Anual; 

Fevereiro a Novembro; 

Em solos revolvidos. 

 

FAGACEAE 

Quercus rotundifolia Lam 

Azinheira, azinheira-de-bolota-doce, azinho, carrasca, sardão, sardoeira; 

Lenhosa; 

Março-Junho; 

Matas esclerofílicas. 

 

Quercus suber L. 

Chaparreiro, chaparro, sobreiro, sobro, sovereiro, sobro; 

Lenhosa; 

Quase todo o ano, sobretudo de Abril a Julho; 

Matas estremes ou consociadas, também cultivada em zonas quentes interiores. 

 

CARYOPHYLLACEAE 

Paronychia echinulata Chater 

Erva-prego; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Ruderal em sitios secos e rochosos. 

 

Paronychia argentea Lam. 

Erva-dos-linheiros, erva-dos-unheiros, erva-prata, paronínquia, paronínquia-de-Clúsio, paroníquia; 

Vivaz herbácea; 
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Junho a Setembro; 

Pastos arenosos, pedregosos ou secos, margens de caminhos e terrenos baldios. 

 

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don 

Sapinho-roxo; 

Anual ou bienal; 

Março a Setembro; 

Sítios arenosos ou xistosos pobres, mas não salgadiços; margens de caminhos. 

 

Stellaria media (L.) Vill. 

Erva-canária, erva-moleira, maruagem, morugem, morugem-branca, morugem-verdadeira, morugem-vulgar, 

olho-de-toupeira, orelha-de-toupeira; 

Anual; 

Janeiro a Outubro; 

Planta ruderal ou invasora das culturas, terrenos ruderalizados. 

 

Silene gallica L. 

Cabacinha, erva-cabaceira, erva-de-leite, erva-mel, erva-ovelha, gorga, nariz-de-zorra; 

Anual; 

Abril a Setembro; 

Campos cultivados e incultos, matos, preferência por solos arenosos. 

 

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood 

Petrorragia-do-nanteil; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Solos arenosos e substratos ácidos ou neutros. 

 

POLYGONACEAE 

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. 

Azedinha; 

Perene; 

Março a Julho; 

Locais secos sobre solos siliciosos. 

 

Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcang.  

Cata-cuz, labaça, labaça-crespa, regalo-da-horta; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Agosto; 
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Incultos, lameiros, cascalhos das margens dos cursos de água, ocorre frequentemente como planta ruderal. 

 

Rumex conglomeratus Murray 

Alabaça, erva-labaça, labaça, labaça-ordinária, labaças, paciência; 

Vivaz herbácea; 

Julho a Setembro; 

Planta frequentemente ruderal, também nas margens dos cursos de água. 

 

Rumex bucephalophorus L. subsp. galicus (Steinh.) Rech. fil.  

Azedinha-de-cão, azedinha-falsa, labaças. 

Anual; 

Abril a Junho; 

Sítios secos ou pedregosos, pastos terofíticos. 

 

GUTTIFERAE 

Hypericum linarifolium Vahl 

Vivaz herbácea; 

Maio-Agosto; 

Clareiras de matos, sitios pedregosos sobre solos ácidos. 

 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum 

Hipericão, hipérico, milfurada, erva-de-São-João; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Outubro; 

Ruderal. 

 

MALVACEAE 

Malva hispanica L. 

Malva, malva-de-Espanha; 

Anual; 

Abril a Agosto; 

Solos arenosos ou siliciosos. 

 

Lavatera cretica L. 

Lavatera, lavatera-silvestre, lavátera-silvestre, lavátra, lavátra-silvestre, malva, malva-alta; 

Anual ou bienal; 

Abril a Julho; 

Margens de caminhos, campos cultivados. 
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CISTACEAE 

Cistus crispus L. 

Esteva, roselha; 

Llenhosa; 

Abril-Junho; 

Preferencialmente em solos argilosos. 

 

Cistus salviifolius L. 

Estevinha, sanganho-mouro, sanganho-manso, sargaço; 

Lenhosa; 

Maio a Junho; 

Em solos frescos, argilosos ou arenosos, descalcificados; em rochas silícias. 

 

Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer 

Esteva, estêva, rosêlha, xara; 

Llenhosa; 

Maio a Junho; 

Matos xerofílicos ou matas ralas. 

 

Xolantha guttata (L.) Raf. 

Tuberária-mosqueada; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Preferência por solos ácidos e arenosos. 

 

TAMARICACEAE 

Tamarix africana Poir. 

Tamargueira, tamargueira-de-espigas-grossas, tamargueira-de-rama-preta; 

Lenhosa; 

Março a Junho; 

Margens de cursos de água e zonas depressionárias de em solos húmidos. 

 

CRUCIFERAE 

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch in Röhl. 

Mostarda-negra 

Anual 

Abril-Junho 

Planta ruderal 
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Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Eríssimo, eríssimo-das-boticas, erva-dos-cantores, erva-rinchão, rinchão, saramago-rinchão; 

Anual; 

Março a Setembro; 

Vulgar. 

 

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

Agrião, agrião-da-água, agrião-das-fontes, agrião-do-rio, agriões; 

Vivaz herbácea; 

Março a Junho; 

Sítios húmidos. 

 

Diplotaxis catholica (L.) DC. 

Crizandra, grizandra; 

Anual; 

Quase todo o ano; 

Terras cultivadas ou incultos, entulhos. 

 

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 

Cabrestos, ineixa, labrêsto-branco, rábão, rábão-bravo, rábão-silvestre, saramago, saramago-de-fruto-articulado, 

saramago-de-fruto-grosso; 

Anual; 

Abril a Novembro; 

Planta ruderal e dos terrenos cultivados e incultos. 

 

RESEDACEAE 

Sesamoides canescens (L.) G. López 

Reseda-de-fruto-estrelado; 

Perene a bienal; 

Fevereiro a Outubro; 

Terrenos siliciosos, pastagens e clareiras de matos. 

 

PRIMULACEAE 

Anagallis monelli L. 

Morrião; 

Vivaz herbácea; 

Março a Outubro; 

Sítios secos, descampados, por vezes areias marítimas. 
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CRASSULACEAE 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 

Cachilro, cauxilhos, chapéu-dos-telhados, conchilros, orelha-de-monge, sombreirinho-dos-telhados, umbigo-de-

Vénus; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Junho; 

Muros, telhados, fendas de rochas e cascas de árvores. 

 

ROSACEAE 

Rubus ulmifolius Schott 

Silva, silva-brava, silvado-bravo, silvas; 

Lenhosa; 

Maio a Agosto; 

Muito vulgar; clareiras e orlas de matos, em solos um pouco húmidos. 

 

Sanguisorba minor Scop. 

Pimpinela, pimpinela-hortense, pimpinela-menor; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Julho; 

Arrelvados secos e terrenos rochosos. 

 

Pyrus bourgaeana Decne. 

Cachapirro, carapeteiro, catapereiro, pereira-brava, pereiro-bravo; 

Lenhosa; 

Março a Maio; 

Frequentemente junto a linhas de água torrenciais ou encostas. 

 

LEGUMINOSAE 

Ulex eriocladus C. Vicioso 

Tojo; 

Perene; 

Setembro a Julho; 

Matos e solos ácidos. 

 

Trifolium stellatum  L. 

Trevo, trevo-estrelado; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Erva ruderal e dos campos. 
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Trifolium cherleri L. 

Trevo; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Pastagens anuais. 

 

Trifolium angustifolium L. 

Rabo-de-gato, trevo, trevo-de-folhas-estreitas, trevo-massaroco; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Pastagens anuais. 

 

Trifolium subterraneum L. subsp. subterraneum 

Trevo, trevo-subterrâneo; 

Anual; 

Fevereiro a Julho; 

Arrelvados secos. 

 

Trifolium campestre Schreb. 

Trevão, trevo, trevo-amarelo; 

Anual; 

Março a Setembro; 

Pastagens anuais; arrelvados secos. 

 

Trifolium resupinatum L. 

Tevo, trevo-da-Pérsia, trevo-de-flores-reviradas, trevo-flor-revirada, trevo-resupinado; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Arrelvados ou incultos, em depressões inundáveis. 

 

Trifolium lapaceum L. 

Trevo; 

Anual; 

Março a Agosto; 

Pastagens em zonas depressionárias. 

 

Medicago minima (L.) L. 

Luzerna-pequena; 
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Anual; 

Abril a Julho; 

Todo o tipo de pastagens. 

 

Medicago polymorpha L. 

Carrapiço, carriço, luzerna; 

Anual; 

Março a Julho; 

Em todo o tipo de substratos. 

 

Ornithopus compressus L. 

Senradela-amarela, senradela-brava, serradela, serradela-amarela, serradela-brava, serradela-estreita-serrim, 

serradelas, serrim, trevo-pé-de-pássaro; 

Anual; 

Março a Julho; 

Pastagens anuais, preferência por substrato silicioso. 

 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 

Serradela-delgada; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Pastagens terofíticas em substrato silicioso. 

 

Scorpiurus vermiculatus L. 

Cornilhão, cornilhão-esponjoso, cornilhã-grosso; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Searas, arrelvados e pousios. 

 

LYTHRACEAE 

Lythrum junceum Banks & Sol. 

Erva-sapa, salgueirinha, salicária-dos-juncos; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Setembro; 

Pastos húmidos. 

 

Lythrum borystenicum (Schrank) Litv. 

Anual; 

Maio a Junho; 
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Pastagens terófiticas em zonas temporáriamente encharcadas. 

 

Lythrum hyssopifolia L. 

Salgueirinha, salgueirinha-de-folha-de-hissopo; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Zonas húmidas, margens de charcos e lagoas estacionárias. 

 

Lythrum portula (L.) D.A. Webb. 

Patinha; 

Anual; 

Maio a Setembro; 

Pastagens em zonas temporáriamente encharcadas. 

 

LINACEAE 

Linum bienne Miller. 

Linhaça, linho-bravo, linha-da-terra, linho-do-Inverno, linho-galego, linho-galego-silvestre, linho-mourisco; 

Anual; 

Março a Agosto; 

Meios descampados, sobre rochas ou solos bem drenados, calcários ou siliciosos. 

 

GERANIACEAE 

Geranium molle L. 

Bico-de-pomba-menor; 

Anual ou bienal; 

Março a Junho; 

Erva ruderal. 

 

UMBELLIFERAE 

Eryngium campestre L. 

Cardo-corredor, cardo-de-palma; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Setembro; 

Terrenos incultos, zonas com alguma secura. 

 

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. neglecta (Spreng.) Thell. 

Salsinha; 

Anual; 

Maio a Agosto; 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          122 

Ruderal. 

 

Daucus carota L. subsp. carota 

Cenoura-brava; 

Bienal; 

Abril a Agosto; 

Prados, clareiras de bosquetes, terrenos baldios, margens de caminhos. 

 

Oenanthe crocata L. 

Embude, prego-do-diabo, rabaças, salsa-dos-rios; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Junho; 

Margens de cursos de águas e locais húmidos em geral. 

 

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

Rabaça, rabaças, salsa-brava; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Outubro; 

Açudes, margens de cursos de água e outros locais húmidos. 

 

Apium graveolens L. 

Aipo-bravo; 

Bienal; 

Abril a Agosto; 

Terrenos encharcados, margens de cursos de água salobra. 

 

GENTIANACEAE 

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 

Centáurea-menor; 

Anual ou bienal; 

Junho a Agosto; 

Incultos, matos xerofílicos e arrelvados secos. 

 

Centaurium maritimum (L.) Fritsch 

Genciana-da-praia; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Sítios arenosos ou arrelvados, principalmente do litoral. 
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APOCYNACEAE 

Nerium oleander L. 

Loendro; 

Perene; 

Margens de cursos de água sujeitos a forte estio. 

 

OLEACEAE 

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia 

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas; 

Lenhosa; 

Fevereiro a Março; 

Margens de cursos de água, planícies inundáveis e matas caducifólias. 

 

Olea europaea L. var. sylvestris (Miller) Lehr. 

Oliveira-brava, zambujo, zambujeiro; 

Lenhosa; 

Maio a Julho; 

Matas xerofílicas e matos em sítios rochosos secos, abundantemente cultivado pelo fruto. 

 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. subsp.  arvensis 

Corriola, corriola-campestre, corriola-mansa, erva-garriola, garriola, trepa-trepa, verdeselha, verdezelha, 

verdisela, verdiselha; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Setembro; 

Geralmente em solos arados ou cavados. 

 

BORAGINACEAE 

Echium plantagineum L. 

Corriola, corriola-campestre, corriola-mansa, erva-garriola, garriola, trepa-trepa, verdeselha, verdezelha, 

verdisela, verdiselha; 

Anual ou bienal; 

Março a Julho 

Terras cultivadas, margens de caminhos e areias, em qualquer dos casos desde locais muito húmidos a secos. 

 

Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C. F. Schultz) Nordh. 

Miosótis-aberto, não-me-esqueças, orelhas-de-rato; 

Bienal, 

Vivaz herbácea ou anual; 
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Março a Julho; 

Sítios húmidos ou apaulados. 

 

LABIATAE 

Mentha pulegium L. 

Hortelã-dos-Açores, hortelã-pimenta-mansa, poejo, poêjo, poejos; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Agosto; 

Sítios húmidos e linhas de água. 

 

Mentha suaveolens Ehrh. 

Mentastro; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Outubro; 

Sítios frescos e ruderais. 

 

Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas-Martínez (● NFP) 

Rasmonino, rasmono, rosmaninho; 

Lenhosa; 

Fevereiro a Julho; 

Solos xistosos ou calcários, planta termófila. 

 

CALLITRICHACEAE 

Callitriche stagnalis Scop. 

Lentilhas-de-água; 

Anual; 

Março a Setembro; 

Fontes e águas paradas ou de corrente fraca. 

 

PLANTAGINACEAE 

Plantago coronopus L. subsp. coronopus 

Corno-de-veado, diabelha, diabelha-dos-Açores, engorda-ratos, erva-das-pulgas, erva-pulgueira, estrela-mar, 

galapito, guiabelha, megabelha, orelha-de-lebre-de-reino, psílio, tanchagem, tanchagem-corno-de-ganso, 

tanchagem-corno-de-veado, zaragatoa; 

Anual, bienal ou vivaz herbácea; 

Quase todo o ano; 

Sítios ruderalizados e terras cultivadas. 

  

Plantago lanceolata L. 
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Acatá, calracho, carrajó, carrijó, corrijó, corrió, erva-de-ovelha, língua-de-ovelha, língua-de-vaca, orelha-de-cabra, 

ovelha, tanchagem, tanchagem-das-boticas, tanchagem-menor, tanchagem-ordinária, tanchagem-terrestre, 

tantage; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Julho; 

Ruderal e de sítios húmidos. 

 

Plantago lagopus L. subsp. lagopus 

Erva-de-mosca, língua-de-vaca, olho-de-cabra, prados, tanchagem; 

Anual; 

Abril a Setembro; 

Sítios secos, pedregosos ou arenosos. 

 

SCROPHULARIACEAE 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. (● NFP) 

Bienal ou vivaz herbácea; 

Março a Agosto; 

Sítios secos e expostos, calcífugo. 

 

Misopates orontium (L.) Rafin. 

Bocas-de-lobo, focinho-de-burro, focinho-de-coelho, focinho-de-rato; 

Anual; 

Março a Agosto; 

Terras cultivadas, ocasionalmente em outros sítios descampados, ligeiramente calcífugo. 

 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel 

Abeloura-amarelada, pegajo; 

Anual; 

Março a Julho; 

Sítios húmidos, pratenses ou arenosos. 

 

Bellardia trixago (L.) All. 

Flor-do-ouro; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Sítios pedregosos ou arrelvados. 

 

CAMPANULACEAE 

Campanula lusitanica L. subsp. lusitanica 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          126 

Campainhas; 

Anual; 

Abril a Agosto; 

Sítios arenosos, sombrios ou segetais, pastagens terofíticas. 

 

Campanula rapunculus L. 

Campainha-rabanete, espera-do-campo, rapôncio, rapúncio, rapúncio; 

Bienal; 

Abril a Agosto; 

Prados, incultos e clareiras de matas. 

 

Jasione montana L. 

Batôn-azul, borla-azul 

Anual ou bienal;  

Abril a Setembro; 

Sítios secos, geralmente descampados e de solo arenoso e pobre  

 

RUBIACEAE 

Sherardia arvensis L. 

Granza, granza-dos-campos; 

Anual; 

Fevereiro a Junho; 

Terras cultivadas e sítios ruderais. 

 

Galium aparine L. 

Amor-de-hortelão, erva-peganhosa, pagamaço, pegamassa, rapa-saias, raspa-língua 

Anual; 

Março a Junho; 

Matas, matos, sebes e terras cultivadas. 

 

Galium  aparine L. subsp. spurium (L.) Simonk 

Anual; 

Março-Junho; 

Ruderal; 

 

COMPOSITAE 

Cynara humilis L. 

Alcachofra-brava 

Perene 
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Março a Agosto 

Orlas de caminhos, terrenos baldios e clareiras 

 

Carlina racemosa L. 

Cardo; 

Anual; 

Junho a Outubro; 

Orlas de caminhos, terrenos baldios e clareiras 

 

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. 

Erva-dos-moinhos, erva-dos-ninhos; 

Anual; 

Abril a Setembro; 

Sítios secos, descampados e frequentemente arenosos. 

 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. 

Alecrim-das-paredes, alecrim-das-paredes-das-brácteas-estreitas; 

Lenhosa; 

Março a Agosto; 

Muros e fendas de rochas. 

 

Pulicaria paludosa Link (● NFP) 

Erva-pulgueira, mata-pulga, pulicaria; 

Anual; 

Junho a Setembro; 

Sítios temporariamente inundados. 

 

Chamaemelum nobile (L.) All. 

Camomila-de-Paris, camomila-romana, macela, macela-dourada, macela-flor, macelão; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Setembro; 

Ruderal, também arrelvados húmidos. 

 

Chamaemelum mixtum (L.) All. 

Margaça, margaça-das-searas, margaça-de-Verão, margaça-vulgar, margaças; 

Anual; 

Abril a Setembro; 

Terras cultivadas, margens de caminhos e areias marítimas. 
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Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 

Margaça-de-Inverno, margaça-fusca, pamposto; 

Anual; 

Dezembro a Agosto; 

Prados húmidos e terras baixas. 

 

Chrysanthemum segetum L. 

Erva-mijona, flor-de-oiro, malmequer, malmequer-branco, malmequer-bravo, pampilho, pampilho-das-searas, 

pingilhos; 

Anual; 

Março a Julho; 

Terras cultivas e incultos, ligeiramente calcífuga. 

 

Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil. 

Olho-de-boi, pampilho, pampilho-de-micão; 

Anual; 

Fevereiro a Agosto; 

Terras cultivadas e pousios. 

 

Senecio jacobaea L. 

Vivaz; 

Julho a Março; 

terrenos nitrificados e/ou incultos. 

 

Calendula arvensis L. 

Calendula, erva-vaqueira, malmequer-dos-campos, vaqueira; 

Anual; 

Dezembro a Maio; 

Terras cultivadas e incultos. 

 

Carlina racemosa L. 

Cardo-asnil, carlina; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Sítios áridos e charnecas. 

 

Galactites tomentosa Moench 

Cardo; 

Anual; 
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Abril a Julho; 

Ruderal e pousios. 

 

Silybum marianum (L.) Gaertner 

Cardo-de-Santa-Maria, cardo-leiteiro, cardo-mariano; 

Anual ou bienal; 

Abril a Julho; 

Ruderal, também em incultos e terras cultivadas. 

 

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus 

Cardo-beija-mão, cardo-cristo, cardo-sanguinho; 

Anual; 

Maio a Agosto; 

Sítios secos e áridos, principalmente como planta ruderal ou erva invasora de terras cultivadas. 

 

Scolymus hispanicus L. 

Cardo-bordão, cardo-de-ouro, cangarinha, cantarinha; 

Bienal; 

Maio a Setembro; 

Incultos ou sítios secos e áridos. 

 

Tolpis barbata (L.) Gaertner 

Leituga, olho-de-mocho; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Arrelvados em solos geralmente arenosos. 

 

Tolpis umbellata Bertol. 

Olho-de-mocho-menor; 

Anual; 

Maio-Agosto; 

Terrenos incultos e pastagens ruderais. 

 

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset 

Alface-de-porco, erva-de-leite 

Anual; 

Março a Agosto; 

Arrelvados xerofílicos. 
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Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt 

Leituga-de-burro; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Terras cultivadas, pousios e incultos. 

 

Hypochaeris radicata L. 

Hipoquere-pelada, leituga, leituga-pelada; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Novembro; 

Sítios secos e áridos, frequentemente arenosos. 

 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch & P. D. Sell 

Leituga-dos-montes; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Arrelvados, pousios e sítios ruderalizados. 

 

Sonchus oleraceus L. 

Leitaruga, leitugas, serralha, serralha-branca, serralha-macia, serralha-macia-de-folha-larga, serralha-mansa; 

Anual; 

Março a Novembro; 

Terras cultivadas e incultos também ruderal. 

 

Crepis capillaris (L.) Wallr. 

Almeirão-branco, almeirôa, barba-de-falcão; 

Anual ou bienal; 

Abril a Outubro; 

Sítios secos ou frescos. 

 

Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (DC.) P. D. Sell 

Almeirôa, almeirosa, condrilha-de-Dioscórides; 

Bienal; 

Maio a Junho; 

Terras cultivadas e incultos. 

 

Andryala integrifolia L. 

Alface-do-monte, alfavaca, bofe-de-burro, camareira, flor-de-coelho, goivo, tripa-de-ovelha; 

Anual ou bienal; 
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Junho a Agosto; 

Sítios arenosos, pedregosos e áridos, muros. 

 

Andryala laxiflora DC. 

Erva-povilhenta; 

Anual; 

Maio-Julho; 

Terrenos incultos, pastagens. 

 

ALISMATACEAE 

Alisma lanceolatum With. 

Alisma; 

Helófito; 

Abril a Agosto; 

Margens dos cursos de água, albufeiras. 

 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 

Perene; 

Abril a Agosto; 

Charcos temporários e permanentes, cursos de água. 

 

JUNCACEAE 

Juncus effusus L. 

Junco, junco-solto; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Setembro; 

Sítios húmidos, geralmente em solos pouco profundos. 

 

Juncus tenageia L. fil. 

Junco; 

Anual; 

Maio a Setembro; 

Margens de cursos de água, arrozais e outros sítiso húmidos e abertos, geralmente em solos ácidos. 

 

Juncus bufonius L. 

Junco, junco-das-rãs, junco-dos-sapos, junco-bolboso, relvinha; 

Anual; 

Março a Setembro; 

Sítios húmidos ou encharcados, por vezes só temporariamente alagados. 
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Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 

Junco; 

Helófito; 

Maio a Outubro; 

Solos profundos com humidade edáfica. 

 

CYPERACEAE 

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 

Cabeleira-de-velha; 

Anual; 

Fevereiro a Agosto; 

Solos temporáriamente inundados. 

 

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak 

Bunho; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Julho; 

Sítios encharcados, em geral junto a linhas de água e lagoas, vulgar. 

 

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes subsp. palustris 

Pasto, junco-marreco; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Setembro; 

Solos encharcados e sítios com águas superficiais. 

 

Cyperus longus L. 

Albafor, albafôr, junca, junca-longa, junca-ordinária; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Setembro; 

Sítios húmidos; frequentemente infestantes das hortas e de culturas regadas. 

 

Cyperus eragrostis Lam. 

Junção; 

Anual; 

Junho a Setembro; 

Sítios húmidos e arrozais. 

 

GRAMINEAE 
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Lamarckia aurea (L.) Moench. 

Escovinhas; 

Anual; 

Fevereiro-Junho; 

Incultos, terrenos pedregosos. 

 

Festuca ampla Hack. 

Erva-carneira; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Julho; 

Arrelvados húmidos, margens de cursos de água e areias marítimas. 

 

Lolium rigidum Gaudin 

Azevém, azevém-bastardo, erva-febra, erva-fêvera, erva-jóia, jela, joela; 

Anual; 

Maio a Junho; 

Incultos, areias litorais, ervagens, prados e terras cultivadas. 

 

Lolium perenne L. 

Azevém, azevém-perene, azevém-vivaz, gazão; 

Vivaz; 

Maio-Agosto; 

Ruderal, pastagens.  

 

Vulpia geniculata (L.) Link 

Vúlpia; 

Anual; 

Março a Junho; 

Dunas, matos ralos, searas, pastagens e outros sítios secos e descampados. 

 

Vulpia ciliata Dumort. 

Vúlpia, vúlpia-ciliada; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Sítios secos e solheiros. 

 

Vulpia muralis (Kunth) Nees 

Anual; 

Abril a Junho; 
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Terrenos cultivados, pastagens e incultos. 

 

Vulpia myurus (L.) CC. Gmel 

Anual; 

Abril a Junho; 

Terrenos incultos. 

 

Poa annua L. 

Cabelo-de-cão, cabelo-de-cão-anual, erva-negra, pêlo-de-cão, poa-anual, relva-dos-caminhos; 

Anual; 

Quase todo o ano; 

Muito vulgar, aparecendo em vários tipos de formações ecológicas, desde incultos a terrenos cultivados, 

preferencialmente em sítios húmidos. 

 

Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Gauss.) H. Lindb. fil. 

Cabelo-de-cão-de-colmo-rugoso, erva-de-febra-brava, panasco, poa-comum, relvão; 

Vivaz herbácea;  

Abril a Junho; 

Terrenos cultivados ou incultos, geralmente húmidos ou mesmo encharcados. 

 

Poa bulbosa L. 

Vivaz herbácea; 

Fevereiro a Junho; 

Em diverosos tipologias de arrelvados, quer em meio sombrio quer em sítios descobertos, desde o nível do mar 

até acima dos 1500m. 

 

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 

Dactila, dáctilo, dáctilo-comum, dáctilo-dos-lameiros, erva-dos-combros, panasco, panasco-de-folhas-estreitas, 

panasco-das-areias, pé-de-galo; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Agosto; 

Sítios secos, matos e arrelvados xerofílicos, menos vezes dunas litorais. 

 

Cynosurus echinatus L. 

Rabo-de-cão; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Preferencialmente em sítios secos como searas e incultos, menos vezes em carvalhais xerofílicos ralos. 
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Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 

Psiluro-encurvado; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Sítios secos e áridos. 

 

Briza maxima L. 

Abelhinhas, bole-bole, bole-bole-maior, bule-bule, bule-bule-maior, bule-bule-grado, campainhas-do-diabo, 

chocalheira-maior, quilhão-de-galo; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Planta com preferências ecológicas variadas, mais frequente, no entanto, em sítios secos e áridos. 

 

Briza minor L. 

Bule-bule, bule-bule-menor, bule-bule-miúdo, chocalheira-menor, chocalheirinha, pandeirinha; 

Anual; 

Março a Junho; 

Frequente sobretudo em sítios húmidos como lameiros, prados e margens de linhas de água, menos vezes em meios 

secos. 

 

Glyceria declinata Bréb. 

Azevém-baboso; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Setembro; 

Solos pantanosos ou locais encharcados; frequentes nos arrozais. 

 

Bromus rigidus Roth 

Bromo, bromo-das-vassouras, cevadinha, espeto, fura-capa; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Muito frequente por todo o continente, em vários tipos de ambiente, quer edáficos, quer climáticos, embora 

predominando em sítios secos. 

 

Bromus madritensis L. 

Bromo, bromo-das-vassouras, cevadinha, espeto, fura-capa 

Anual; 

Abril a Junho; 

Sítios secos: incultos, pousios, margens de caminhos, aluviões salgados. 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          136 

Bromus hordeaceus L. 

Bromo, bromo-doce, cevadinha, espeto; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Lameiros, prados, margens de caminhos e outros sítios de vegetação herbácea. 

 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. 

Braquipódio; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Sítios secos geralmente descampados. 

 

Aegilops triuncialis L. 

Egilope-de-três-polegadas, trigo-de-perdiz; 

Anual; 

Maio a Junho; 

Meio seco ou descampado. 

 

Aegilops geniculata Roth 

Egilope-dobrada, trigo-de-perdiz; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Meio seco ou descampado. 

 

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli 

Cevada, cevada-das-lebres; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Sítios secos como clareiras de matos, incultos ou terrenos salgados; mais frequente em margens de caminhos e 

outros sítios ruderalizados. 

 

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 

Cabeça-de-medusa,cevada-cabelo-de-medusa; 

Anual; 

Abril a Julho; 

Sítios secos tais como pastagens, pousios e incultos. 

 

Avena barbata Link subsp. barbata 

Aveinha, balanco, rabo-de-gato; 
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Anual; 

Abril a Agosto; 

Sítios secos e incultos, margens de caminhos e terrenos cultivados. 

 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 

Azevém-quebradiço, erva-canarinha; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Julho; 

Sítios herbosos, geralmente húmidos. 

 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 

Anual; 

Abril a Junho; 

Sítios secos como descampados e clareiras de matas e matos, em solo ácido. 

 

Airopsis tenella (Cav.) Aschers. & Graebn. 

Anual; 

Março a Abril; 

Sítios arenosos e descampados. 

 

Holcus lanatus L. 

Erva-branca, erva-lanar, erva-maior, erva-mansa, erva-molar, erva-mole, erva-serôdia, nevoeiro-de-Yorkshire; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Agosto; 

Muito frequente, cresce em vários tipos de solo, preferindo sítios frescos e húmidos, podendo no entanto, 

esporádicamente, surgir em locais secos. 

 

Holcus annuus C. A. Meyer 

Anual; 

Junho a Julho; 

Pousios e formações herbáceas xerofílicas. 

 

Agrostis castellana Boiss. & Reuter 

Agrostis, barbas-de-raposa, feno-de-madeira, saudades; 

Vivaz herbácea; 

Junho a Agosto; 

Bastante frequente, cresce em vários tipos de habitat desde prados a incultos, matos a clareiras de matas, ou mesmo 

em sapais, prefere no entanto solos ácidos e arenosos. 
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Agrostis pourreti Willd. 

Agrostis, erva-sapa, pintelhos-de-velha, capim-panasco, erva-fina, fananco, panasco-rastejante; 

Anual; 

Abril a Junho; 

Cresce em meio seco ou húmido, desde pousios e pastagens efémeras até próximo de linhas de água e arrozais, 

geralmente em solos arenosos ou pedregosos e ácidos. 

 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 

Gastrídio-bojudo; 

Anual; 

Maio a Julho; 

Frequente em searas, pousios, terras cultivadas, incultos, matos ralos, sempre em sítios secos. 

 

Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek 

Vivaz herbácea; 

Junho a Julho; 

Incultos, searas e pousios, matos, sobreirais, em solos arenosos ou xistosos. 

 

Phalaris coerulescens Desf. 

Alpista-d’água, alpista-da-água; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Junho; 

Sítios preferencialmente húmidos, como prados, terras cultivadas e margens de cursos de água. 

 

Stipa capensis Thunb. 

Baracejo;  

Anual; 

Abril a Junho; 

Pastagens e terrenos incultos. 

 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Erva-graminheira, escalracheira, escalracho, grama, grama-bermuda, grama-das-boticas, gramão, graminheira, pé-

de-galinha; 

Vivaz herbácea; 

Maio a Setembro; 

Locais secos, como margens de caminhos, incultos, sítios ruderalizados ou leitos arenosos secos de cursos de água, 

por vezes forma arrelvados mais ou menos extensos, é também, frequentemente, invasora de culturas. 

 

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner 
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Alcanache, alcarnache, gramilhão; 

Vivaz herbácea; 

Agosto a Setembro; 

Muito frequente em sítios húmidos como margens de cursos de água, prados cultivados, ou arrozais. 

 

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. pubescens (Andersson) Paunero 

Vivaz herbácea; 

Março a Novembro; 

Geralmente em solos erosionados ou pedregosos, frequentemente em taludes. 

 

Alopecurus arundinaceus Poir. 

Vivaz herbácea; 

Junho a Julho; 

Relvados húmidos. 

 

LILIACEAE 

Urginea maritima (L.) Baker 

Cebola-albarrã, cebola-do-mar, cila; 

Vivaz herbácea; 

Agosto a Outubro; 

Terrenos pedregosos, incultos e solos arenosos. 

 

Asparagus acutifolius L. 

Corruda-menor, espargo-bravo-menor, espargo-silvestre-menor; 

Lenhosa; 

Março a Julho; 

Matos xerofílicos e outros sítios secos. 

 

AMARYLLIDACEAE 

Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium (Anexo V Directiva Habitats) 

Campainhas-do-monte, campaínhas-amarelas; 

Vivaz herbácea; 

Dezembro a Junho; 

Ecologia variável: de matos e sítios secos e pedregosos a arrelvados temporariamente encharcados, am altitudes 

desde o nível do mar até cerca de 1950m. 

 

IRIDACEAE 

Iris xiphium L. 

Lírio-amarelo-dos-montes, maias, maios-amarelos; 
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Vivaz herbácea; 

Abril a Maio; 

Incultos, pousios, matos baixos e sítios pedregosos. 

 

ORCHIDACEAE 

Serapias parviflora Parl. 

Serapião-de-língua-pequena; 

Vivaz herbácea; 

Abril a Junho; 

Clareiras de matagais e bosquetes e pastagens; indiferente ao substrato. 

3.3.2.2.3. Vegetação 

Na carta de habitats (Figura 7) podemos observar que em grande parte da área domina o montado de azinho (Figura 

4), cujo sob-coberto é constituído, numas áreas por estevais (zonas de veado) e noutras áreas por pastagens 

herbáceas. Estas pastagens herbáceas estão representadas principalmente pelos designados malhadais e por 

pastagens nitrófilas da classe Stellarietea mediae.  

Com base nas observações de campo das espécies e comunidades vegetais presentes, nos diferentes tipos de 

ocupação do solo e unidades de paisagem, foram identificadas as seguintes unidades ecológicas: 

1. Montado de azinho – No sob-coberto do montado (Figura 44) podem ser observados com alguma 

extensão estevais (inventários 15 e 16 da tabela 1 do anexo F) nos quais abundam arbustos como a 

esteva, roselha, sargaço e tojo (Cistus ladanifer, Cistus crispus, Cistus salvifolius e Ulex eriocladus). 

O sobcoberto herbáceo é formado por: comunidades terofíticas acidófilas, da classe Tuberarietea 

guttatae, da associação Holco annui-Brachypodietum distachyi (inventário 1 da tabela 1 do anexo 

F), comunidades nitrófilas (inventários 3-10 da tabela 1 do anexo F) e malhadais (inventários 11-13 

da tabela 1 do anexo F). Observam-se ainda extensões consideráveis de comunidades anuais de 

Agrostis pourretii (inventários 23 a 26 da tabela 1 do anexo F). 

2. Pastagens herbáceas – malhadais (habitat prioritário 6220, subtipo 2), arrevados vivazes (habitat 

prioritário 6220, subtipo 1) e comunidades nitrófilas. 

3. Vegetação herbácea dominada por helófitos – Comunidades de Eleocharis palustris (Figura 45). 

Estas comunidades são dominadas por Eleocharis palustris subsp. palustris, desenvolvem-se em 

águas pouco profundas, atingindo o seu ótimo desenvolvimento no verão quando o nível da água 

desce. Têm enquadramento na associação Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris, tendo sido 

observadas em quase todos os pontos de água na herdade da Rendeira e Carrasco. Nestas 

comunidades foram realizados seis inventários fitossociológicos, apresentados na Tabela 39. 

4. Linhas de água – Nestas desenvolve-se essencialmente vegetação ripícola arbustiva que 

corresponde aos designados loendrais (Figura 46) e tamujais, ambos integrados no habitat 92D0 da 

Diretiva 92/43/CE, descritos no subcapítulo seguinte. Observam-se também grandes extensões de 

silvados ao longo das linhas de água. 

5. Azinhais – Foram observados pequenos bosquetes de azinho que ficarão, no entanto, fora da área de 

regolfo das barragens. 
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Figura 44. Montado de azinho. 

Na Figura 47 é apresentada a distribuição dos pontos amostrados durante as prospeções de campo e respectivas 

formações vegetais identificadas. 

3.3.2.2.4. Habitats Naturais e Semi-Naturais 

Do ponto de vista da vegetação natural, destacam-se as pastagens herbáceas, a vegetação ripícola e o montado de 

azinho (Quercus rotundifolia). Este último tem correspondência com o habitat 6310 (Montados de Quercus spp. 

de folha perene) do anexo I da Directiva 92/43/CEE, actualmente definidos pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e 

protegido também pelo Decreto-Lei n.169/2001 alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04. 

De seguida apresentamos a descrição dos habitats identificados e inventariados. 

 

Habitat 6310 - Montado de Quercus rotundifolia 

O habitat 6310, neste caso corresponde a um montado de Quercus rotundifolia, apresenta-se com um grau de 

conservação razoável confirmando-se a presença de pastagens perenes, neste caso malhadais, as quais confirmam 

o diagnóstico deste habitat. Estes malhadais têm ainda enquadramento no habitat prioritário 6220, que 

descrevemos seguidamente. 

 

Habitat prioritário 6220 (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea), subtipo 2 (malhadais) 

Os malhadais estão incluídos na classe Poetea bulbosae e são constituídas por espécies perenes como Poa bulbosa, 

Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, Erodium botrys entre outras. Estas pastagens, quando pastoreadas 

por ovinos com um encabeçamento adequado, mantêm-se estáveis na sua composição florística e grau de cobertura 

não evoluindo sucessionalmente para comunidades arbustivas nem regredindo para comunidades nitrófilas. 
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Tabela 39. Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris . (Magnocarici elatae-Phragmitetea australis, Nasturtio-
Glycerietalia, Glycerienion fluitantis) 

N.º de ordem 1 2 3 4 5 6 
Textura de solo arg.-lim. arg.-lim. arg.-lim. arg.-lim. arg.-lim. arg.-lim. 
Grau de cobertura (%) 100 100 100 70 100 95 

       
Combinação característica       
Eleocharis palustris 5 4 5 3 4 1 
Alisma lanceolatum       3 3 3 
Glyceria declinata     2   3 3 

             
Companheiras             
Polypogon monspeliensis 1   1 1   1 
Apium graveolens   1   2   2 
Agrostis pourretii 1   1       
Callitriche stagnalis       1   1 
Juncus bufonius       1   1 
Lythrum borysthenicum 2   1       
Mentha pulegium     1 1     
Centaurium maritimum       +     
Ceratophyllum demersum         1   
Chrysanthemum segetum       1     
Cynodon dactylon     4       
Cyperus longus       1     

Eleogiton fluitans         1   
Gaudinia fragilis     1       
Juncus capitatus 1           
Juncus heterophyllus 1           
Juncus tenageia 1           
Lythrum hyssopifolia   2         
Medicago polymorpha       1     
Oenanthe crocata           1 
Paspalum paspalodes   3         
Plantago coronopus     1       
Pulicaria uliginosa       1     
Ranunculus muricatus       1     
Rumex woodsii   1         
Trifolium resupinatum     2       

 

Estão incluídos na Diretiva Habitats, no habitat prioritário 6220 (Subestepes anuais de Thero-Brachypodietea) no 

subtipo 2 (ICNB 2006). São prados permanentes formados por hemicriptófitos e terófitos, dominados por Poa 

bulbosa e com elevado interesse pascícola. As suas principais ameaças são o pastoreio intensivo por bovinos e as 

mobilizações profundas do solo.  

Na herdade da Rendeira e Carrasco, estes malhadais ocupam áreas extensas no sobcoberto dos montados, 

apresentam uma elevada dominância de Poa bulbosa e, para além desta espécie, não foi idenficada mais nenhuma 
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espécie característica das unidades sintaxonómicas nas quais os malhadais têm enquadramento. Estas comunidades 

densas de Poa bulbosa revela poderão ser enriquecidas em leguminosas melhorando bastante o seu interesse 

pascícola. Os inventários realizados nestas comunidades estão apresentados na tabela 1 do anexo F (inventários 

11-13). 

 

Figura 45. Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris . 

Habitat prioritário 6220 (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea), subtipo 4 (Arrelvados 

vivazes silicícolas de gramíneas altas) 

Foram identificados e inventariados arrelvados vivazes dominados por Agrostis castellana com enquadramento na 

associação Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae (Tabela 40), estando estas comunidades incluídas no subtipo 

4 do habitat prioritário 6220 (ICNB 2006). Na Tabela 40 apresentamos os inventários efetuados nestas 

comunidades, tendo-se obervado alguma diversidade de espécies características e elevados graus de abundância.  

Na herdade da Rendeira e Carrasco, este habitat ocupa as clareiras dos estevais (na zona de veados) sempre que se 

verificam pequenas depressões ou pequenas linhas de escorrência de água. Observou-se também nas margens dos 

pontos de água existentes e nas zonas de baixas adjacentes a algumas das linhas de água que intercetam a herdade. 

Incluem-se ainda neste habitat, os arrelvados de Festuca ampla, da associação Festuco amplae-Agrostietum 
castellanae, os quais foram identificados muito pontualmente na área de estudo. Apresenta-se um inventário (inv. 

22) destes arrelvados na tabela 1 do anexo F. 

Habitat 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Neste habitat incluem-se o loendrais e tamujais identificados nas linhas de água que intercetam a herdade da 

Rendeira e Carrasco.  

Os loendrais constituem formações arbustivas características de leitos dos cursos de água rochosos sujeitos a forte 

período de estiagem. Estas formações possuem elevada amplitude ecológica no que respeita ao fator de humidade 

e temperatura tolerando grandes períodos de seca e elevadas temperaturas no verão e períodos de forte 

encharcamento e temperaturas muito baixas no inverno. Como espécies dominantes desta formação destacam-se 

o loendro (Nerium oleander) e a silva (Rubus ulmifolius), esta formação vulgarmente contata com o tamujal e com 
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as comunidades herbáceas higrófilas que ocorrem no leito do curso de água. Na herdade da Rendeira e Carrasco 

esta formação ocorre com alguma regularidade ao longo dos cursos de água existentes. Os loendrais têm 

enquadramento na associação Oenantho crocatae-Nerietum oleandri, cujos inventários se apresentam na Tabela 

41. 

O tamujal, à semelhança do loendral, também ocupa os leitos dos cursos de água rochosos sujeitos a forte período 

de estiagem. Esta formação espinhosa possui preferência por solos siliciosos e é dominada por tamujo (Flueggea 

tinctoria) e, possui na sua combinação característica, pereira-brava (Pyrus bourgeana). Esta comunidade possui 

alguma representatividade nos cursos de água presentes na herdade, nomeadamente em troços de escoamento 

rápido, em que os períodos de inundação estão confinados ao período das chuvas de maior intensidade. Os tamujais 

têm enquadramento na associação Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae (Tabela 42). 

 

Figura 46. Loendro. 

Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Querus rotundifolia 

Foram identificados pequenos núcelos de azinhais (Figura 48), da associação Pyro bourgaeanae-Quercetum 

rotundifoliae e que têm enquadramento no habitat 9340. Do ponto de vista da composição florística, estes azinhais 

estão floristicamente empobrecidos (vide inventário 27 da tabela 1 do anexo F) em espécies características, 

verificando-se alguma abundância das espécies das suas etapas seriais regressivas, nomendamente de Cistus 

ladanifer. 

Os inventários realizados e que não pertencem a nenhuma das comunidades referidas ao longo deste documento 

apresentam-se na tabela 1 do anexo F. Estes inventários dizem respeito à vegetação herbácea anual, oligotrófila 

(inventários 1 e 2, tabela 1, anexo F) ou nitrófila (inventários 3-10 da tabela 1 do anexo F) ou de zonas húmidas 

(inventários 17-21 da tabela 1 do anexo F), contudo sem enquadramento em habitats da Directiva 92/43/CE e que 

representam etapas muito regressivas ou comunidades muito fragmentadas. 

De seguida apresenta-se o esquema sintaxonómico dos sintáxones referidos ao longo deste documento, segundo 

Costa et al. (2012). 
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           Legenda: 
Amost. Ocupação Amost. Ocupação 

1 Esteval 18 Montado Az/ malhadais 
2 Tamujal 19 Montado c/ regeneração/pastagem 
3 Área Agricola 20 Montado Az/esteval/pastagem 
4 Montado Az/esteval/pastagem 21 Montado Az c/regeneração/pastagem 
5 Montado Az/pastagem 22 Montado Az/pastagem 
6 Montado Az/esteval 23 Montado Az/pastagem 
7 Montado Az e Sb/esteval/pastagem 24 Loendral/silvado/comunidades higrófilas 
8 Montado Sb/esteval 25 Loendral/silvado 
9 Montado c/ regeneração/pastagem 26 Loendral 
10 Pastagem 27 Eucaliptal 
11 Tamujal 28 Eucaliptal 
12 Montado Az/malhadais 29 Área agrícola 
13 Montado Az/ malhadais 30 Loendral/silvado/comunidades higrófilas 
14 Montado Az/esteval/pastagem 31 Loendral/silvado/ comunidades higrófilas 
15 Pastagem 32 Comunidades higrófilas 
16 Montado c/ 

regeneração/esteval/pastagem 
33 Montado c/ regeneração/esteval/pastagem 

17 Montado c/ regeneração/pastagem 34 Montado c/ regeneração/pastagem 

Figura 47. Pontos de amostragem. 
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Tabela 40. Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae (Stipo giganteae-Agrostietea castellanae, Agrostietalia 
castellanae, Agrostion castellanae) 

N.º de ordem 1 2 3 4 
Textura de solo arg. arg. arg. arg. 
Grau de cobertura (%) 95 95 95 30 

     
Combinação característica     
Agrostis castellana 5 5 3 2 
Festuca ampla  1   
Gaudinia fragilis 1 1 1  
Linum bienne 1 1   
Serapias lingua  1   
     
Companheiras     
Avena barbata 1  + 1 
Plantago lagopus 1  1 1 
Agrostis pourretii 3   + 
Bromus hordeaceus 1 1   
Crepis capillaris   1 1 
Echium plantagineum   + 1 
Galactites tomentosa   + 1 
Phalaris minor 1 1   
Pulicaria uliginosa  1  + 
Vulpia geniculata   1 1 
Andryala integrifolia    1 
Andryala laxiflora    1 
Briza minor  1   
Carthamus lanatus    1 
Centaurium erythraea    + 
Cistus crispus     
Crepis vesicaria    1 
Dactylis glomerata subsp. 
hispanica   1  
Daucus carota    1 
Gastridium ventricosum    + 
Geranium dissectum  1   
Holcus annuus 1    
Holcus lanatus  1   
Lolium rigidum   3  
Medicago polymorpha   1  
Oenanthe crocata  1   
Plantago lanceolata  1   
Scirpoides holoschoenus  1   
Senecio jacobea 1    
Taeniatherum caput-medusae    + 
Torilis arvensis  1   
Trifolium lappaceum  1   
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N.º de ordem 1 2 3 4 
Textura de solo arg. arg. arg. arg. 
Grau de cobertura (%) 95 95 95 30 
Vulpia muralis 1    
Vulpia myurus 3    

 

Tabela 41. Oenantho crocatae-Nerietum oleandri (Rubi ulmifolii-Nerion oleandri, Tamaricetalia africanae, 
Nerio-Tamaricetea)  

N.º de ordem 1 1 
Textura de solo arg.-lim. arg.-lim. 
Grau de cobertura (%) 60 81 

   
Combinação característica   
Nerium oleander 3 5 
Oenanthe crocata 1 1 

     
Companheiras     
Alopecurus arundinaceus + 1 
Cyperus longus + 1 
Festuca ampla 1 1 
Scirpoides holoschoenus + 1 
Anogramma leptophylla +   
Avena barbata   1 
Baldelia ranunculoides 1   
Campanula rapunculus   1 
Cerastium glomeratum +   
Crepis capillaris +   
Cynodon dactylon +   
Cynosurus echinatus   1 
Eleocharis palustris 3   
Foeniculum vulgare   1 
Gaudinia fragilis   1 
Holcus annuus   1 
Holcus lanatus 1   
Isoetes histrix 1   
Jasione montana 1   
Juncus heterophyllus +   
Linum strictum +   
Lotus hispidus +   
Lythrum portula +   
Myosotis sp. +   
Ononis spinosa +   
Periballia laevis +   
Poa trivialis subsp. sylvicola   1 
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N.º de ordem 1 1 
Textura de solo arg.-lim. arg.-lim. 
Grau de cobertura (%) 60 81 
Polypogon monspeliensis 1   
Pulicaria uliginosa   1 
Quercus rotundifolia   1 
Ranunculus saniculifolius 1   
Sherardia arvensis   1 
Trifolium dubium 1   

Tabela 42. Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae (Nerio-Tamaricetea, Tamaricetalia africanae, Flueggeion 
tinctoriae)  

N.º de ordem 1 1 
Textura de solo 10 80 
Grau de cobertura (%) aren.-lim aren.-lim 

   
Combinação característica   
Flueggea tinctoria 10 31 

   
Companheiras   
Apium graveolens 2 3 
Alisma lanceolatum 1 1 
Cyperus longus 1 1 
Trifolium resupinatum 1 1 
Polypogon monspeliensis 1 1 
Rumex woodsii 1 + 
Chrysanthemum segetum 1 1 
Avena barbata  + 
Callitriche stagnalis 1  
Campanula lusitanica  + 
Cichorium endivia  1 
Datura stramonium  1 
Echium plantagineum  + 
Galium aparine  + 
Hedypnois cretica 1  
Lythrum hyssopifolia 1  
Medicago polymorpha  2 
Mentha pulegium 1  
Phalaris minor 1  
Polycarpon tetraphyllum  + 
Polygonum persicaria  + 
Stellaria media  + 

 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          149 

Figura 48. Bosquete de Quercus rotundifolia. 

TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. 

Rivas-Martínez 1978 nom. mut.  

 Tuberarietalia guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1978 nom. mut.  

  Tuberarion guttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 nom. mut.   

   Tuberarienion guttatae Rivas-Martínez 1978 nom. mut.  

  Holco annui-Brachypodietum distachyi S. Ribeiro, Ladero & Espírito-Santo 2012 

 

 

STIPO GIGANTEAE-AGROSTIETEA CASTELLANAE Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 

 Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-

Bermejo 1980 

  Agrostion castellanae Rivas Goday 1957 corr. Rivas Goday &  

Rivas-Martínez 1963  

  Festuco amplae-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Belmonte 

1986 

  Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1985 

 

POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978 

      Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970 

       Periballio-Trifolion subterranei Rivas Goday 1964 nom. inv.  

Trifolio subterranei-Poetum bulbosae Rivas Goday 1964 nom. inv.  

(=      

MAGNOCARICI ELATAE-PHRAGMITETEA AUSTRALIS Klika in Klika & Novák 1941 nom. inv.  

 Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954 

       Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942 

 
      Glycerienion fluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. Molina 1996 

    Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 

Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
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NERIO-TAMARICETEA BR.-BL. & O. BOLÒS 

TAMARICETALIA AFRICANAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & Molina 1984 

Rubi ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985 

Oenantho crocatae-Nerietum oleandri Rivas-Martínez & Fuente in Fuente, Rufo; 

Rodríguez González & Amils 2007 

Flueggeion tinctoriae Rivas Goday 1964 ex Rivas-Martínez 1975 nom. mut. 

Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae (Rivas Goday 1964) Rivas-Martínez & Rivas 

Goday 1975 nom. mut. 

 

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 

QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 

Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 

Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987 
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3.3.3. FAUNA 

3.3.3.1. Metodologia 

A caraterização das comunidades faunísticas presentes na área de projeto é efetuada pela caraterização da área de 

estudo, identificação dos biótopos presentes e do seu potencial faunístico e por fim da potencialidade de ocorrência 

das espécies de vertebrados, por observação no terreno, análise de requisitos ecológicos e consideração de 

informação especializada disponível. 

O trabalho de campo realizou-se no início de Junho de 2015, durante o qual foi reconhecida e prospetada a 

totalidade da área de projeto. Esta época é favorável à observação de espécies faunísticas no campo, apesar de já 

ter ultrapassado o pico reprodutor da maior parte das espécies (época em que são naturalmente mais conspícuas). 

Foram registadas todas as observações diretas de espécimes, os indícios de presença e escutas identificativas. 

Como apoio cartográfico utilizou-se a delimitação das propriedades e a marcação das áreas a intervencionar sobre 

ortofotomapas e cartografia militar do IGeoE à escala 1:25000 (cartas militares n.º 462 e 473). Para análise do 

enquadramento da área relativamente à sua envolvente foi utilizada a delimitação da área de projeto nos programas 

Google Earth (http://www.google.com/earth/), Google Maps (disponível em https://www.google.pt/maps). 

A definição de biótopos foi preparada previamente, por análise de fotografia aérea, e ajustada no terreno, por 

reconhecimento direto. Os biótopos são definidos enquanto unidades estruturais e funcionais relativamente à 

fauna. Foram analisados os grupos de vertebrados potencialmente presentes – Anfíbios, Répteis, Aves, Mamíferos. 

Os peixes não foram considerados uma vez que as linhas de água ocorrentes na área de projeto apresentam caráter 

temporário estando praticamente sem água na maior parte do ano e com baixas condições à manutenção da fauna 

piscícola.  

A análise da presença potencial das espécies teve em conta a existência de informação especializada para a área 

de inserção de projeto, nomeadamente, para a quadrícula Universal Transverse Mercator (UTM) decaquilométrica 

PC36, em que a área de projeto se insere. 

A caracterização adequada das comunidades existentes, da sua sensibilidade e relevância ecológica, assim como a 

previsão da evolução da situação atual na ausência de projeto constituem as bases de informação para a posterior 

identificação, caracterização e avaliação de impactes decorrentes da implementação do projeto. 

3.3.3.1.1. Anfíbios 

A amostragem de espécies de anfíbios centrou-se em linhas de água, açudes e pontos de acumulação de água 

ocorrentes na área de projeto, por observação direta por prospeção de margens e por escutas diurnas, ao crepúsculo 

e noturnas (com replicação de cantos). 

Dadas as caraterísticas estivais verificadas à data do reconhecimento de campo, considera-se que as observações 

e escutas obtidas, apesar de poucas, traduzem, à época, o elevado potencial da área de projeto para este grupo. 

A inventariação de anfíbios foi colmatada pela integração de informação disponível, relativamente abundante para 

a área de projeto, e em particular para quadrícula UTM PC36, assim como a presença potencial de espécies com 

base no cruzamento das áreas de distribuição conhecidas das espécies com a análise das suas exigências ecológicas 

para inferir sobre a potencialidade de ocorrência (Loureiro et al. 2008, Cabral et al. 2005, Malkmus 2004 e 

Barbadillo 1999).  
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3.3.3.1.2. Répteis 

Para deteção de répteis, as amostragens corresponderam a prospeção diurna, por varrimento visual de locais de 

amostragem e observação de elementos que pudessem constituir abrigo para as espécies, tais como troncos, pedras, 

moroiços de pedra ou afloramentos rochosos. Algumas espécies implicam uma particular atenção às margens dos 

açudes e das ribeiras. Também para estas espécies as caraterísticas estivais verificadas fazem com que estas 

espécies reduzam a sua atividade durante o dia e não se encontrem tão conspícuas, apesar de estarem ativas e de 

se terem conseguido realizar observações no terreno.  

Foi também incluída a informação existente para a área de projeto disponível para a Quadrícula UTM PC36, de 

acordo com as caraterísticas dos habitats disponíveis e com os requisitos ecológicos das espécies (Loureiro et al. 

2008, Cabral et al. 2005, Pinheiro et al. 2002, Pinto et al. 2001a, Pinto et al. 2001b e Barbadillo et al.1999). 

3.3.3.1.3. Aves 

A inventariação de aves foi feita por observação direta no terreno (incluindo escutas de pios ou cantos). Foi 

acrescida, mediante análise de áreas de distribuição e de utilização de habitats, a informação foi obtida para 

Quadrícula UTM PC36 e potencial dos habitats presentes, pelo Atlas de Aves Nidificantes de Portugal (Equipa 

Atlas 2008), informação relativa a áreas próximas no Atlas de Aves Invernantes do Baixo Alentejo (Elias et al. 

1998) e de projetos relativos à conservação de aves estepárias no Alentejo (Silva & Pinto, 2006, Leitão 

et al. 2006).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades ao longo do 

ano. Por este motivo, para este grupo indica-se também, e numa escala regional, a sua fenologia, isto é, as variações 

sazonais dos hábitos das espécies. Utilizaram-se os seguintes critérios para a definição da fenologia de acordo com 

o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005): 

 Espécie residente reprodutora (Res) – espécie que ocorre durante todo o ano e que se reproduz na área; 

 Espécie migradora reprodutora (MigRep) – espécie que chega no início da Primavera e se encontra 

presente até meados do Verão, reproduzindo-se na área; 

 Espécie visitante (Vis) – espécie que ocorre durante a passagem migratória, sobretudo no início da 

Primavera (Março e Abril) e do Outono (Setembro e Outubro) ou apenas num destes períodos; 

 Espécie ocasional (Oc) – espécie de ocorrência acidental ou esporádica no território português. 

3.3.3.1.4. Mamíferos 

A inventariação da mamofauna baseia-se, essencialmente, na observação de indícios de presença como pegadas, 

dejetos ou latrinas, presença de tocas, entre outros, pois estas espécies são, na generalidade, de atividade noturna 

e de difícil observação. Efetuou-se prospeção ao longo de toda a área de projeto, com particular incidência nas 

zonas de matos com afloramentos, margens de linhas de água e de açudes e áreas de montado, onde os indícios 

são mais conspícuos. 

Tal como para os restantes grupos foram considerados os elementos provenientes de trabalhos de investigação que 

abrangessem a área ou que indicassem as caraterísticas ecológicas das espécies tornando-as potenciais na área em 

estudo (Loureiro et al. 2012, Piñero 2002, Matos et al. 2001, Pereira et al. 2001, ICN-CBA 1999, Palmeirim & 

Rodrigues 1992, ICNF s/d).  
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3.3.3.1.5. Instrumentos de Valorização das Espécies 

Como instrumentos legais de valorização das espécies e dos habitats destacam-se as diretivas comunitárias e 

convenções internacionais que Portugal subscreveu: Diretivas Aves e Habitats (reunidas no Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, atualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro), Convenções de Berna, 

relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 

316/89, de 22 de setembro), de Bona, sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna 

Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro) e CITES, Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (aprovada para ratificação pelo 

Decreto-Lei nº 50/80, de 23 de julho). 

A Diretiva Habitats (DH) tem como principais objetivos contribuir para assegurar a conservação dos habitats 

naturais (Anexo I) e de espécies da flora e da fauna selvagens considerados ameaçados no território da União 

Europeia (Anexo II), com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves). Estabelece ainda um regime de 

proteção estrito das espécies selvagens constantes do seu Anexo IV, que identifica as espécies da fauna e flora 

selvagens que requerem uma proteção rigorosa, mesmo fora das áreas que integram a Rede Natura 2000. No Anexo 

V figuram as espécies de interesse comunitário cuja captura na natureza e exploração pode ser objeto de medidas 

de gestão. 

A Diretiva Aves (DA) diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado 

selvagem no território europeu dos Estados Membros ao qual é aplicável o Tratado. Tem por objeto a proteção, a 

gestão e o controlo dessas espécies e regula a sua exploração. Inclui uma lista com espécies de aves que, 

conjuntamente com as espécies migradoras de ocorrência regular, requerem a designação de Zonas de Proteção 

Especial (ZPE), isto é, as espécies para as quais cada Estado-Membro da União Europeia deverá classificar as 

extensões e os habitats do seu território que se revelem de maior importância para a sua conservação (Anexo I). 

Relativamente à fauna recorreu-se ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). As 

categorias de ameaça em Portugal adotam as categorias de ameaça estabelecidas pela UICN (International Union 

for Conservation of Nature): 

 Extinto (EX) – Extinct – Quando não restam dúvidas que o último indivíduo morreu. 

 Extinto na Natureza (EW) Extinct in the Wild – Quando a espécie é dada como apenas sobrevivente como 

cultivo, cativeiro ou como populações naturalizadas fora da sua anterior área de distribuição. 

 Criticamente em Perigo (CR) – Critically Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção 

na natureza extremamente elevado. 

 Em Perigo (EN) – Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza muito 

elevado. 

 Vulnerável (VU) – Vulnerable – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza elevado. 

 Quase Ameaçado (NT) – Near Threatened – Uma espécie que não se qualifica atualmente como nenhuma 

das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe 

venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo. 

 Pouco Preocupante (LC) – Least Concerned – Não se qualifica actualmente em nenhuma das categorias 

de ameaça mencionadas. Taxa de distribuição ampla e abundante são incluídos nesta categoria. 

 Informação Insuficiente (DD) – Data Deficient – Quando não há informação adequada para fazer uma 

avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção com base na sua distribuição e/ou estatuto da 

população. 

 Não Avaliado (NE) – Not Evaluated – Quando não foi avaliado pelos presentes critérios. 
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De importância internacional reconhecida, foram também consideradas espécies com uma distribuição geográfica 

localizada ou restrita na Europa (endemismos nacionais, ibéricos ou para-endemismos) e as classificações SPEC 

(Species of European Conservation Concern) e IBA (Important Bird Areas), realizadas pela Birdlife International, 

que refletem espécies de aves e áreas importantes para aves de interesse conservacionista a nível europeu (BirdLife 

Internacional 2004, Costa et al. 2003). 

 SPEC 1 – Espécies que ocorrem na Europa e que à escala mundial são consideradas como “Globalmente 

ameaçadas”, “Quase ameaçadas” ou “com Insuficiência de Dados”. 

 SPEC 2 – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto de conservação 

desfavorável. 

 SPEC 3 – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa, mas que aí possuem um estatuto 

de conservação desfavorável. 

 Não-SPECE – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto de 

conservação favorável. 

 Não-SPEC – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa e que possuem um estatuto de 

conservação favorável. 

 W – indica que o estatuto em causa se refere à população invernante. 

 

As espécies inventariadas para a Herdade da Rendeira são apresentadas no Anexo G, através de quadros que 

sistematizam a informação referida por grupo de vertebrados. Nestas tabelas são identificadas as espécies, 

consideradas de ocorrência potencial ou confirmadas no campo, por especialistas ou por informação fidedigna 

obtida no terreno. São indicados os biótopos preferenciais de ocorrência, assim como o facto de se tratarem de 

endemismos (espécies com áreas de distribuição restrita) ou apresentarem estatutos de conservação ou proteção 

legal (Cabral et al. 2005). 

3.3.3.2. Identificação e caraterização 

3.3.3.2.1. Enquadramento 

A Herdade da Rendeira é uma propriedade com 1.468 ha localiza-se na proximidade de Reguengos de Monsaraz. 

Em termos biofísicos é caraterizada por povoamentos de sobro e azinho, em montado misto ou estreme, sendo o 

montado de azinho o predominante. Alternam áreas mais ou menos densas, dando lugar a pastagens extensivas e 

a culturas arvenses de sequeiro.  

A propriedade é recortada por duas linhas de água principais, o ribeiro do Lobo e a ribeira do Azevel, ambas 

afluentes do ribeiro do Azevelinho, que também atravessa a propriedade na sua extremidade nordeste. Estas 

ribeiras pertencem à bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

Tradicionalmente a herdade apresenta atividade pecuária em regime extensivo, com produção de culturas 

forrageiras temporárias de sequeiro e passagens. Apresenta também alguma atividade turística cinegética 

direcionada para caça maior, com um cercado de cerca de 260 ha, que contém atualmente cerca de 70 veados. A 

caça à perdiz é a outra vertente cinegética explorada com libertação de cerca de 1400 indivíduos por ano. O coelho, 

a lebre e patos não apresentam baixos efetivos para a prática. 

A área de projeto não se enquadra em áreas classificadas, contudo, localiza-se numa região de particular interesse 

para aves, o que resultou na classificação de diversas Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE), no âmbito 

do Plano Setorial da Rede Natura 2000. Podem considerar-se a uma distância menor de 25 km, a ZPE de Évora, a 
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ZPE de Reguengos (a cerca de 12 km) e a ZPE Mourão, Moura e Barrancos (cerca de 20 km). A classificação 

destas ZPEs é subsequente da sua importância para aves das estepes cerealíferas e da responsabilidade atribuída a 

estado português na conservação destas espécies (no âmbito do Decreto Regulamentar n.º 6/2008 de 26/2/2008). 

Neste raio de distância situa-se ainda o Sítio de Interesse para a Conservação (SIC) “Guadiana / Juromenha”, que 

se desenvolve ao longo do rio Guadiana, no seu troço montante em Portugal. 

3.3.3.2.2. Biótopos 

A Herdade da Rendeira é uma propriedade relativamente extensa, com 1.468 ha, abrangendo alguma diferenciação 

no terreno. O biótopo caraterizador da propriedade é o montado, observando-se uma transição entre as áreas de 

sobro e as de azinho (predominantes). Em Portugal, os povoamentos de sobro e azinho são do ponto de vista 

faunístico o meio terrestre mais rico. Esta riqueza resulta da abundância de recursos alimentares, da própria 

existência de um meio extenso constituído por elementos naturais autóctones, de baixa densidade humana e 

também da variedade de habitats em presença (Pena e Cabral 1992). Enquanto os animais associados ao estrato 

arbóreo se mantêm, variando sobretudo a sua densidade, a fauna própria dos estratos inferiores de vegetação vai 

variando conforme a evolução do sub-bosque. 

Verifica-se na área de estudo a transição para áreas de montado muito aberto ou mesmo para áreas de culturas 

cerealíferas em sistema de rotação tradicional, pontuadas apenas por azinheiras muito dispersas. Estas áreas são 

particularmente importantes para as aves estepárias. 

Realça-se ainda a presença de habitats aquáticos com linhas de água de caráter temporário e diversos planos de 

água de diferentes dimensões ao longo de toda a propriedade, que favorecem a presença de espécies 

particularmente dependentes destes habitats, assim como de todas as comunidades em geral, pela disponibilidade 

de água que apresentam.  

Na área de projeto da Herdade da Rendeira foram identificados, em termos de funcionalidades para a fauna, os 

seguintes biótopos:  

3.3.3.2.2.1. Montado com matos 

Povoamentos mistos ou estremes de árvores antigas de sobro e azinho, sendo o último o mais marcante e 

caraterizador no terreno. A área mais representativa deste biótopo é a área para criação de veados, correspondendo 

a uma faixa de terreno com cerca de 266 ha, marcando a extremidade norte e noroeste da propriedade. 

Estas áreas de povoamentos florestais, com vegetação arbórea e arbustiva relativamente densa, são excelentes 

áreas de refúgio para fauna. As árvores antigas são importantes pontos de abrigo, uma vez que o sobreiro e a 

azinheira apresentam muitas vezes cavidades nos seus troncos passíveis de serem utilizadas para ninhos ou tocas. 

3.3.3.2.2.2. Montado com pastagem 

Uma das utilizações principais da propriedade prende-se tradicionalmente com a produção de culturas forrageiras 

temporárias de sequeiro, pastagem natural melhorada ou pastagens naturais pobres, para exploração extensiva de 

gado bovino (atualmente com cerca de 250 cabeças de gado). Muitas destas áreas são pastagens pobres sob coberto 

de azinho relativamente disperso. 
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3.3.3.2.2.3. Culturas arvenses de sequeiro 

Áreas bastante abertas de culturas arvenses de sequeiro em sistema tradicional de rotação. Em termos faunísticos 

este biótopo é utilizado apenas por um conjunto de espécies extremamente especializadas, pelo que apresenta uma 

reduzida riqueza específica, mas elevada importância em termos conservacionistas, salientando-se a sua 

importância para aves estepárias. 

3.3.3.2.2.4. Matos densos 

Áreas dominadas por vegetação arbustiva, que correspondem a regeneração dos matos caraterísticos da zona, 

localizados em áreas de cumeada ou em encostas mais íngremes por apresentarem menor interesse agrícola ou 

pastoril. Em encosta, próximo da ribeira do Azevel, coincidem com a presença de afloramentos de xistos, alguns 

com relativa dimensão e apresentam maior densidade arbustiva. Estas áreas assumem particular relevância para a 

fauna, disponibilizando áreas de refúgio, alimentação e reprodução. São particularmente importantes para os 

grupos dos répteis e dos mamíferos, salientando-se de entre estes, os morcegos e os carnívoros. Apresentam ainda 

interesse particular para algumas espécies de aves. 

3.3.3.2.2.5. Linhas de água 

As principais linhas de água que atravessam a propriedade correspondem ao ribeiro do Lobo, à ribeira do Azevel 

e na extremidade nordeste a ribeira do Azevlinho. Estas são linhas de água de caraterísticas tipicamente 

mediterrânicas, de caráter temporário e com formações de loendro ou de silvados como galeria ripícola. 

Destaca-se a ribeira do Azevel, por apresentar-se em vale relativamente encaixado, com inúmeros afloramentos 

de xisto, tanto nas suas margens, como pontuando o fundo da ribeira, o que permite a manutenção de diversos 

pegos durante parte da época estival.  

O ribeiro do Lobo apresenta maior grau de perturbação, pelo seu aproveitamento em barragem, contudo as suas 

caraterísticas anteriores diferiam da ribeira do Azevel, atravessando uma área mais aplanada pelo que o seu leito 

de cheia seria sobretudo de encharcamento, com menor cobertura ripícola associada. A sua localização pela 

proximidade ao Monte da Rendeira e ao caminho principal confere-lhe também maior perturbação.   

 O ribeiro do Azevelinho atravessa a propriedade num curto trajeto, na extremidade nordeste da propriedade e tem 

ligação com a estação de tratamento de águas local. Esta linha apresenta galeria ripícola relativamente fechada que 

contrasta com a área agrícola circundante. As restantes linhas de escorrência que ocorrem na propriedade 

apresentam vegetação mais escassa, muitas vezes marcadas apenas por pequenas manchas de juncal. 

Os cursos de água destacam-se por constituírem estruturas lineares de elevada importância para a fauna, 

proporcionando abrigo, alimentação e, sobretudo, funcionando como corredores ecológicos, que proporcionam a 

progressão no terreno da fauna de forma dissimulada, dentro de paisagens relativamente abertas que tornariam as 

espécies muito vulneráveis a ataques de predadores. 

3.3.3.2.2.6. Barragens 

A propriedade apresenta atualmente uma barragem de grande dimensão no ribeiro do Lobo, outra mais antiga 

(barragem média) e outras 11 mini-hídricas dispersas ao longo de toda a propriedade. Estes reservatórios artificiais 

de água apresentam dimensões variáveis, assim como diferentes condições de margens, tendo algumas margens 

mais descobertas e em condições bastante piores que outras. 
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Estas estruturas, quando naturalizadas e em boas condições, apresentam vegetação emergente e de margem, 

tornando-se de especial interesse para anfíbios, cágados e aves aquáticas. Podem também ser importantes 

bebedoiros para outras aves e mamíferos. 

3.3.3.2.2.7. Ruínas e moroiços 

Estruturas edificadas em ruínas ou montes de pedra criados artificialmente para melhor utilização dos terrenos 

circundantes para a agricultura, mas que por serem muito antigos, são elementos já naturalizados no terreno (em 

particular os moroiços) que disponibilizam inúmeras aberturas utilizadas como refúgio de espécies de pequeno e 

médio porte. 

3.3.3.2.2.8. Áreas agrícolas intensivas 

Parcelas agrícolas sujeitas a maior grau de intervenção, aradas, sujeitas a regadio, com movimento de máquinas, 

que na Herdade da Rendeira incluem uma parcela de vinha, na extremidade sudoeste da propriedade e uma pequena 

parcela de pomar novo adjacente ao Monte da Rendeira. Estas áreas pelo maior grau de perturbação a que estão 

sujeitas são menos favoráveis ao estabelecimento de comunidades faunísticas. Ocorrem sobretudo as espécies mais 

antropogénicas e relativamente comuns. 

3.3.3.2.2.9. Áreas edificadas 

Áreas correspondentes às casas já edificadas ou em recuperação. Monte principal, outras instalações turísticas, 

zona das máquinas. 

3.3.3.2.3. Elenco faunístico 

3.3.3.2.3.1. Anfíbios 

O elenco de anfíbios inventariado para a Herdade da Rendeira é apresentado no Anexo G – Elenco Faunístico para 

a Herdade da Rendeira, Quadro I – Lista das espécies de anfíbios inventariadas. Neste quadro são indicadas as 

espécies confirmadas ou consideradas prováveis na área de projeto, os seus biótopos de ocorrência, assim como 

se destaca a presença de endemismos e estatutos de ameaça ou proteção que lhes estejam atribuídos.  

Prevê-se que na área de projeto possam ocorrer 12 espécies de anfíbios, que corresponde à totalidade de espécies 

de anfíbios consideradas nesta região. Paticamente todas as espécies estavam já confirmadas na área de inserção 

de projeto (em Loureiro et al. 2008), tendo sido duas das espécies que não estavam anteriormente confirmadas, 

observadas durante os trabalhos de campo (tritão-marmoreado e sapo-comum) e ficando apenas o discoglosso por 

confirmar, apesar de ser considerado muito provável, pois a área apresenta excelentes condições para a presença 

de anfíbios. Na realidade a época em que se desenrolaram os trabalhos de campo (1ª semana de junho) e 

considerada um pouco tardia para a observação destas espécies, sobretudo num ano de temperaturas elevadas e 

baia precipitação como foi a primavera de 2015. 

A maior parte das espécies de anfíbios não apresenta situação de ameaça em Portugal, apesar de se reconhecer que 

se encontram em declínio (Cabral et al., 2005), contudo, salienta-se que a maior parte das espécies consideradas, 

apresenta distribuição restrita, em geral, Península Ibérica e Sul de França ou Norte de África, ocorrendo na área 

de estudo cinco endemismos ibéricos - tritão-de-ventre-laranja Lissotriton boscai, tritão-marmorado Triturus 

pygmaeus, sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii, sapinho-de-verrugas-verdes Pelodytes ibericus e discoglosso 
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Discoglossus galganoi. O discoglosso é a espécie que apresenta uma situação mais preocupante, com estatuto de 

Quase ameaçado, e inclui-se nos Anexos II e IV da DH.  

Acrescem ainda espécies incluídas no Anexo IV da Diretiva Habitats, que se destacam por deverem ser alvo de 

medidas de proteção, o sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes, o sapo-corredor Bufo calamita e a rela-meridional 

Hyla meridionalis. 

Os anfíbios estão muito associados a linhas e corpos de água, nem que seja na fase de reprodução e primeiros 

estádios de desenvolvimento, podendo encontrar-se praticamente todas as espécies ao longo das linhas de água e 

dos charcos e albufeiras com melhores condições de vegetação envolvente e aquática. Algumas espécies dependem 

também de zonas temporariamente alagadas para a reprodução, como terrenos encharcados, depressionários, em 

áreas de montado ou até em áreas de culturas arvenses de sequeiro, como é o caso do discoglosso, do sapo-corredor, 

do sapo-de-unha-preta ou do sapinho-de-verrugas-verdes. Os sapos, sub-grupo com maior capacidade para tolerar 

a secura na fase adulta, conseguem encontrar refúgio no solo mais solto, através de hábitos escavadores, 

aproveitando também, e muitas vezes, o abrigo de pedras, muros tradicionais ou mesmo zonas de vegetação 

herbácia e arbustiva densa. 

Os sapos, que apresentam maior tolerância à secura, podem deslocar-se ao longo dos diferentes habitats da herdade, 

para além dos habitats ripícolas, podem utilizar áreas de montado, com matos em subcoberto ou áreas de pastagem, 

onde utilizam o solo, troncos ou raízes para se refugiarem durante o dia. As salamandras Salamandra salamandra 

e Pleurodesles waltl apresentam também hábitos terrestres, apesar de forma mais esporádica e apenas mediante 

condições de humidade suficiente, necessitando a salamandra-de-pintas-amarelas de condições de humidade 

superiores às requeridas pela salamandra-de-costelas-salientes. Por seu lado, para a rela-meridional é essencial a 

presença de vegetação herbácea (como os juncos) ou arbustiva, podendo esta situar-se em zonas encharcadas ou 

na periferia de linhas e planos de água. 

A Herdade da Redeira apresenta excelentes condições à presença deste grupo, pelo que não se duvida que todas as 

espécies se encontrem presentes assim como bem representadas. As linhas de água têm particular importância, na 

presença de galeria ripícola associada quer de arrelvados húmidos, juncais ou loendrais. A alternância do fundo da 

ribeira de áreas relativamente arenosas e áreas com afloramentos de xistos torna-se também muito favorável à 

disponibilização de uma maior diversidade de habitats. Por outro lado, também existem diversas áreas de 

encharcamento temporário de baixa profundidade na orla das minihídricas.  

3.3.3.2.3.2. Répteis 

Na Herdade da Rendeira considera-se a ocorrência potencial de 19 espécies de répteis (Quadro II – Lista das 

espécies de répteis inventariadas para a Herdade da Rendeira do Anexo G – Elenco Faunístico), de acordo com a 

elevada disponibilidade de dados para a área de inserção do projeto (Loureiro et al. 2008, Pinheiro et al. 2001, 

Pinto et al. 2001a,b). Neste quadro são indicadas as espécies confirmadas ou consideradas potenciais, os biótopos 

de ocorrência preferencial de acordo com os presentes na área de projeto, salientando-se a presença de endemismos 

e estatutos de ameaça ou proteção que lhes estejam atribuídos. 

De entre as espécies de répteis com maior prioridade de conservação destacam-se os cágados. O cágado-

mediterrânico Mauremys leprosa foi confirmado em mais do que um açude ao longo da propriedade, mas 

coincidindo sempre com os que apresentavam melhores condições, com vegetação emergente e de margem. Esta 

espécie encontra-se amplamente distribuído no sul e interior onde ocupa linhas e planos de água com diferentes 

características, mas privilegiando águas relativamente lentas, formação de remansos e galerias ripícolas 

envolventes. 

Ambas as espécies de cágado apresentam em Portugal uma situação Pouco preocupante, integram os Anexos II e 

IV da DH, ou seja, espécies de interesse comunitário, que justificam a designação de Zonas Especiais de 
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Conservação e que exigem proteção rigorosa. O cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis, de ocorrência não 

confirmada, é atualmente considerado Em perigo de extinção (Cabral et al. 2005), devido a apresentar em Portugal 

uma área de distribuição muito fragmentada, em que a maior parte das observações referem-se a indivíduos 

isolados ou a pequenas populações.  

Em contrapartida, a maior parte dos répteis beneficia com a presença de ambientes mais secos, estando 

extremamente bem adaptados aos biótopos típicos mediterrânicos, incluindo montado, matos com maior ou menor 

exposição ou áreas agricultadas quando de forma não intensiva, incluindo culturas cerealíferas de sequeiro 

(Barbadillo et al., 1999; Loureiro et al., 2008). Também para este grupo faunístico, os moroiços ou montes de 

pedra constituem um importante refúgio. As parcelas com manchas de vegetação arbustiva esparsa ou de maior 

densidade são importantes para este grupo, pois alternam áreas de maior exposição solar (importantes para os 

répteis termorregularem) e disponibilizam abrigo junto às raízes, ramos e nas saliências dos troncos da vegetação 

arbóreo ou arbustiva presente. 

Em termos de estatuto de ameaça em Portugal, é considerada provável a osga-turca Hemidactylus turcicus, que se 

considera numa situação nacional Vulnerável. Esta espécie distribui-se por zonas quentes e secas do interior sul. 

É menos comum que a osga-comum Tarentola mauritanica, mas pode aqui compartilhar habitats – edificações, 

mesmo as habitadas, afloramentos rochosos ou aglomerados de pedras soltas e troncos de árvores. 

Relativamente a lagartixas, destaca-se a ocorrência provável de uma espécie em situação de relevo em Portugal, a 

lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanicus, apresenta uma situação mais preocupante, com distribuição 

muito fragmentada, que lhe confere um estatuto nacional de Quase Ameaçada. Esta espécie encontra nas áreas de 

matos altos não muito densos e nos afloramentos rochosos os seus habitats preferenciais na área de projeto.  

De interesse comunitário, através do Anexo IV da Diretiva Habitats, refere-se a presença possível da cobra-de-

ferradura Hemorrhois hippocrepis e do fura-pastos-ibérico Chalcides bedriagai, espécies apresentam distribuição 

caracteristicamente mediterrânica sendo a cobra-de-pernas-pentadáctila endémica da Península Ibérica e 

apresentando a cobra-de-ferradura distribuição restrita à Península Ibérica e ao Norte de África. Estas espécies 

apresentam preferência por montados com disponibilidade de pedras ou afloramentos rochosos, mas estão também 

bem adaptadas a áreas expostas com pouca cobertura de vegetação, como culturas arvenses de sequeiro e mesmo 

proximidade de áreas humanizadas, pelo que serão prováveis ao longo de toda a área em análise.  

Já não se considerando detentoras de estatuto de ameaça, refere-se o caso de duas cobras que não são muito comuns 

ao longo do território nacional, mas que são frequentes na área de projecto. A cobra-de-capuz Macroprotodon 

cuccullatus, cuja distribuição também se restringe a dois terços meridionais da Península Ibérica e ao Norte de 

África, também caracteristicamente mediterrânica, encontrando-se aqui bem representada, e ocupando áreas 

abertas de pastagem, montados com clareiras e matarroais (Barbadillo, 1999). E a cobra-lisa-bordalesa Coronella 

girondica, que apresenta uma distribuição mais ampla, estreitamente associada a áreas de montado com 

disponibilidade de pedras e de afloramentos rochosos. Esta espécie apresenta muitas vezes, neste tipo de habitats, 

estreita simpatria com a víbora-cornuda, podendo ser indicadora de uma maior probabilidade da ocorrência desta 

espécie (Barbadillo, 1999). 

As espécies melhor representadas na área de projeto são a lagartixa-do-mato Psammodromus algirus, o sardão 

Lacerta lepida, a cobra-rateira Malpolon monspessulanus, e a cobra-de-escada Rhinechis scalaris, espécies 

abundantes ao longo da maior parte do território, com grande plasticidade de habitats. Associadas aos açudes são 

prováveis as cobras-de-água (Natrix sp.), em particular a cobra-de-água-de-colar Natrix maura. 

Em síntese, a Herdade da Rendeira apresenta um manancial de áreas favoráveis à ocorrência de répteis. Destacam-

se os montados, em que as azinheiras e os sobreiros antigos formam inúmeras reentrâncias nos seus troncos, 

proporcionando abrigos para muitas espécies, os habitats ripícolas, os açudes com margens menos perturbadas 

(onde foram observados cágados), os matos com afloramentos rochosos e alguns moroiços pontuando os 

montados. As áreas agrícolas são também importantes para a abundância ade roedores, presas das cobras de maior 
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pote. Este quadro permite o desenvolvimento de comunidades complexas e de uma grande diversidade de espécies 

a ocorrer na área. A Herdade da Rendeira apresenta, por isto, valor elevado para o grupo dos répteis. 

3.3.3.2.3.3. Aves 

Tal como nos restantes grupos a lista de espécies considerada para a Herdade da Rendeira, é apresentada no Quadro 

III - Lista das espécies de Aves confirmadas ou consideradas potenciais do Anexo G – Elenco Faunístico. Foi 

observado um número elevado de espécies, entre observações no terreno, descrições fidedignas de espécimes 

observados no local e informação de levantamentos especializados realizados recentemente e a análise dos habitats 

disponíveis. A riqueza específica observada prende-se com a diversidade de habitats disponibilizados na Herdade 

da Rendeira e com a qualidade dos mesmos, que permite a presença de espécies cm diferentes requisitos 

ecológicos, incluindo a presença de espécies mais sensíveis. As espécies presentes relacionam-se essencialmente 

com as áreas de montado, as galerias ripícolas, os planos de água e com áreas abertas de agricultura extensiva de 

sequeiro. Para grande parte das espécies referenciadas os biótopos da área de estudo são importantes durante a 

época de nidificação, para outras durante o período de invernada. 

Apesar de não se localizar em nenhuma área classificada, salienta-se o enquadramento entre diversas áreas 

propostas ou sujeitas a classificação pela importância que representam para a conservação de aves estepárias o que 

potencia o valor conservacionista de toda esta região para este grupo de aves (ZPE, IBA e biótopos Corine). A 

ocorrência e proximidade destas áreas é consequência de esta região ter estado relativamente isolada durante muito 

tempo, mantendo-se usos tradicionais do solo e pressão humana relativamente baixa, o que contribuiu para 

assegurar a permanência de espécies que regrediram ou desapareceram de outras zonas do país. Atualmente, as 

pseudoestepes cerealíferas albergam cerca de 81% das aves cuja conservação é alvo de preocupação 

na Europa (SPEC). É na Península Ibérica que se encontram as populações mais importantes da 

Europa Ocidental. 

Destaca-se o sisão Tetrax tetrax, de presença confirmada na propriedade. Esta espécie encontra-se atualmente 

Vulnerável em Portugal, de importância comunitária referida no A-I da DA e SPEC 1. Esta espécie foi alvo do 

Projeto LIFE Sisão e do Projeto LIFE Estepárias, que contribuiu para reforçar o conhecimento da situação atual 

da espécie. O sisão frequenta áreas aplanadas abertas, com coberto de herbáceas sob montado pouco denso. 

Existem diversos núcleos confirmados em redor da propriedade assim como dentro da propriedade são conhecidas 

as áreas utilizadas pela espécie. De acordo com Leitão et al. (2007), a população de sisão atinge os seus maiores 

efetivos no período reprodutor, em que está particularmente associado a zonas agrícolas onde é praticada a 

cereacultura extensiva e pastagens. No Inverno os bandos tendem a ocorrer no topo das elevações e são sensíveis 

à perturbação humana, evitando a proximidade de estradas. 

A abetarda Otis tarda é também considerada de ocorrência potencial na Herdade da Rendeira, apesar de ser mais 

especialista que o sisão em termos de habitat e mais sensível à perturbação. Esta espécie está considerada Em 

Perigo de Extinção, é considerada de interesse comunitário prioritário no âmbito do A-I* da DA e com estatuto de 

ameaça a nível global (SPEC 1). A espécie encontra-se em declínio continuado, para o qual contribuem alterações 

dos habitats que lhe são favoráveis, e a sua reduzida capacidade de colonização de novas áreas, inclusivamente de 

recolonização de áreas de ocorrência história, mesmo sujeitas a recuperação de habitat (Cabral et al. 2005). Neste 

sentido, é muito importante a conservação dos habitats atualmente utilizados. Estes correspondem a áreas de 

mosaico de searas, restolhos, pousios e pastagens, utilizados de formas diferentes ao longo do ano, de acordo com 

as disponibilidades alimentares que conferem. O local de ocorrência potencial de abetarda na Herdade da Rendeira 

prende-se com uma área aberta com cerca de 170 ha, próxima da ribeira de Azevel, a jusante e a oeste da área 

projetada para a barragem. 
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Partilham a preferência por estes habitats outras aves com interesse para a conservação como a águia-caçadeira 

Circus pygargus encontra-se atualmente Em Perigo de Extinção, estando também no A-I da DA; o alcaravão 

Burhinus oedicnemus, considerado Vulnerável, integrante do A-I da DA e SPEC 3; a tarambola-dourada Pluvialis 

apricaria, espécie integrante do A-I do DA; o abibe Vanellus vanellus, SPEC 2; a calhandra-real Melanocorhypha 

calandra, incluída no A-I do DA e SPEC 3, e o corvo Corvus corax que apresenta estatuto de Quase Ameaçado. 

Salienta-se que o alcaravão foi observado com frequência durante o trabalho de campo, incluindo em áreas de 

encosta com alguma densidade arbórea.    

De entre as espécies com estatuto de conservação favorável, também evolutivamente adaptadas a este habitat, 

contam-se diversas cotovias, o trigueirão Emberiza calandra (em situação nacional Pouco Preocupante, mas a 

nível global um SPEC 2) e a codorniz Coturnix coturnix (SPEC 3). Durante o Inverno ocorre a tarambola-dourada, 

a petinha-dos-campos Anthus campestris (SPEC 3), a petinha-dos-prados A. pratensis, a laverca Alauda arvensis 

(SPEC 3) e os fringilideos, que também apresentam situação Pouco Preocupante, mas entre os quais, o pintarroxo-

comum Carduelis cannabina, por exemplo, também constitui um SPEC 2. 

As áreas de montado, alternadas com áreas mais abertas, constituem excelentes habitats para aves de rapina uma 

vez que proporcionam locais de nidificação e de caça. Nesta perspetiva, destacam-se espécies de elevado interesse 

para a conservação, como o Abutre-negro Aegypius monachus, espécie Criticamente em Perigo de Extinção e 

considerado um SPEC 1, a águia de Bonelli Aquila fasciata e a águia-real Aquila chrysaetus, ambas as espécies 

Em perigo de Extinção e a nível global de SPEC 3, todas consideradas prioritárias no âmbito do Anexo I da DA, 

integrantes dos Anexos II das Convenções de Berna, Bona e CITES. Estas espécies utilizam vastos territórios de 

caça, sobretudo terrenos com uso agro-pecuário extensivo, como áreas de montado de azinho e de sobro, áreas não 

cultivadas e matagais. O abutre-negro foi observado a sobrevoar a propriedade, na proximidade da ribeira de 

Azevel, durante os trabalhos de campo. 

Destaca-se a ocorrência, enquanto visitantes do milhafre-real Milvus milvus e do tartaranhão-azulado Circus 

cyaneus, ambas as espécies com estatuto Vulnerável e SPEC 2, incluídas no Anexo I da DA. O ógea Falco 

subbuteo é também uma espécie Vulnerável. O milhafre-real frequenta montados sem subcoberto arbustivo, 

normalmente associados a pastagens e culturas cerealíferas, enquanto as outras duas partilham preferência por 

vales aluvionares e matos. Associados às áreas de montado pouco denso e geralmente associado a culturas arvenses 

de sequeiro, refere-se ocorrência confirmada de peneireiro-cinzento Elanus caeruleus, milhafre-preto Milvus 

migrans e águia-cobreira Circaetus gallicus, com estatuto de Quase Ameaça, consideradas SPEC 3 e incluídas no 

Anexo I da DA. Também em situação de Quase Ameaça ocorre a águia-calçada Hieraaetus pennatus, mais 

associada às áreas de montado na proximidade das linhas de água.  

A área de projeto apresenta condições bastante favoráveis à presença de rapinas noturnas, salientando-se que o 

mocho-d’orelhas Otus scops não apresenta estatuto de ameaça definido, por informação insuficiente, sendo em 

termos globais um SPEC 2, e a coruja-das-torres Tyto alba e o mocho-galego Athene noctua correspondem a 

situações de SPEC 3. Destaca-se ainda a presença potencial do chasco-ruivo Oenanthe hispanica, Vulnerável e 

SPEC 2, do cuco-rabilongo Clamator glandarius, do noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis 

consideradas Vulneráveis, o picanço-barreteiro Lanius senator, considerado Quase ameaçado em Portugal mas um 

SPEC 2, em termos globais. 

Refere-se que algumas espécies são bastante frequentes e abundantes no nosso país, contudo podem apresentar 

situações ameaçadas à escala global. É o caso da cegonha-branca Ciconia ciconia, integrante do Anexo I da DA e 

SPEC 2, que reflete o forte declínio que sofreu em termos europeus, apesar de se encontrar estável ou em 

recuperação no território europeu, ainda apresenta estatuto “Depauperada” (BirdLife International, 2004) por a 

sua situação ainda se encontrar longe da anterior ao decréscimo acentuado de 1970-90. Assim, apesar de bastante 

comum no sul de Portugal, é uma espécie sensível.  
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Nesta perspetiva inclui-se também a cotovia-pequena Lullula arborea, o pintarroxo-comum Carduelis cannabina 

e o trigueirão Emberiza calandra, espécies que a nível das suas populações globais são detentoras de SPEC 2. São 

SPEC 3 o abelharuco Merops apiaster, a poupa Upupa epops, a cotovia-de-poupa Galerida cristata, e também no 

Anexo I da DA, as andorinhas Hirundo rustica e Delichon urbica, o picanço-real Lanius meridionalis, a cotovia-

de-poupa Galerida cristata ou a laverca Alauda arvensis.  

Associadas às zonas de montado mais denso, com presença de árvores mais antigas referem-se o peto-verde Picus 

viridis e o torcicolo Jynx torquilla, ambas SPEC 2. Outras aves como o rouxinol-comum Luscinia megarhynchos, 

a carriça Troglodytes troglodytes, a toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala, frequentam estas áreas. Têm 

presença marcada os fringilídeos, sobretudo chamariz Serinus serinus, verdilhão Carduelis chloris, pintassilgo 

Carduelis carduelis ou pintarroxo Carduelis cannabinna Tratam-se de aves generalistas e comuns, com baixo 

estatuto de conservação. 

A perdiz Alectoris rufa é uma espécie bastante abundante na Herdade da Rendeira onde se encontra sujeita a 

regime cinegético havendo introdução anual de cerca de 1400 perdizes para este efeito. Esta prática comum na 

Península Ibérica, que introduz em meio natural vários milhões de indivíduos, muitas vezes com deficiente 

controlo sanitário e genético, tem contribuído para a regressão da espécie, que em termos globais é considerada 

um SPEC 2. As áreas onde é mais abundante localizam-se na região bioclimática mediterrânica, com matagais 

dispersos, particularmente em zonas abertas e semiabertas com agricultura de sequeiro.  

Nas zonas de montado com matos encontram-se as espécies tipicamente florestais, onde se salientam os 

passeriformes como os chapins (sendo o chapim-de-poupa Parus cristatus, um SPEC 2 apesar de numa situação 

Pouco Preocupante em Portugal), trepadeiras, fringilídeos (apresentando também o pintarroxo Carduelis 

cannabina uma situação semelhante à anterior), os turdídeos (com o rabirruivo-de-testa-branca Phoenicurus 

phoenicurus na mesma situação), os silvídeos (considerando-se a toutinegra-das-figueiras Sylvia borin, 

Vulnerável, a toutinegra-real S. hortensis Quase Ameaçada e SPEC3, a toutinegra-tomilheira S. conspicillata 

Quase Ameaçada, a felosa-do-mato S. undata, SPEC2 e incluída no A-I DA, e a felosa de Bonelli Phylloscopus 

bonelli, SPEC2), corvídeos, pica-paus (sendo o torcicolo Jynx torquilla um SPEC 3 e o peto-verde Picus viridis 

um SPEC 2). 

Nos montados e zonas ripícolas ocorre grande parte das espécies referidas. A profusão de árvores de grande porte 

proporcionam condições suficientes para a existência de uma comunidade de aves florestais diversa, dos quais um 

bom exemplo é o picanço-barreteiro Lanius senator. As azinheiras e os sobreiros antigos, de grande porte, 

apresentam rugosidades e cavidades no tronco de extrema importância para aves e outros grupos faunísticos. 

As galerias ripícolas proporcionam abrigo a muitos passeriformes típicos desta região, como sejam o rouxinol-

comum, a carriça Troglodytes troglodytes ou a toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala. Os cursos de 

água apresentam carácter torrencial, secando em grande parte no estio, mas mantendo pequenos 

pegos. As faixas de vegetação essencialmente arbustivas mas densas e de grande porte, criam habitat 

para espécies de aves que vivem e se deslocam ao longo destas estruturas lineares, mas também 

habitat de suporte para outras que apenas aqui fazem pequenas incursões. 

 A presença de edificações habitadas e em ruínas não é significativa em termos de avifauna embora possa 

proporcionar local de nidificação para algumas espécies as rapinas noturnas, andorinhas, estorninhos, entre outras. 

Associado aos diversos planos de água ocorrentes na propriedade destacam-se o grupo das aves aquáticas, que são 

muito favorecidas pela presença destes habitats que contrastam no interior árido. Contudo, os planos de água 

presentes na herdade, na sua maior parte, apresentam considerável perturbação nas margens, com pouca vegetação 

envolvente, o que faz que apenas as espécies mais comuns possa por enquanto utilizá-los. A adoção de medidas 

de gestão neste sentido (medidas simples como condicionar o acesso do gado aos açudes que apresentem margens 

mais naturalizadas e deixar desenvolver vegetação palustre em redor) seria extremamente favorável à fixação deste 

grupo e teria também interesse cinegético. 
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Atualmente foi já verificada a nidificação de algumas espécies com mais fácil adaptação: mergulhão-pequeno 

Tachybaptus ruficollis na charca mesmo à frente do monte da Rendeira, que utiliza ilhas com vegetação no interior 

dos açudes, o borrelho-pequeno-de-coleira Charadrius dubius e o perna-longa Himantopus himantopus, na 

Barragem do Lobo, também em zonas sujeitas a alguma perturbação. Estas duas espécies aproveitam as margens 

descobertas e pouco acentuadas de zonas húmidas interiores dulçaquícolas. 

 

Em resumo, considera-se que a Herdade da Rendeira apresenta elevada importância em termos avifaunísticos. De 

fato abrange uma grande diversidade de habitas proporcionando excelentes condições simultaneamente em termos 

de riqueza específica do grupo, mas também para a conservação de espécies de interesse prioritário de conservação. 

Os biótopos presentes ganham importância tanto pela sua dimensão como pelo mosaico que formam, 

proporcionando diferentes recursos para as espécies presentes. São essenciais as áreas de montado com mato pouco 

perturbadas na faixa norte da propriedade como as áreas de estepe cerealífera pouco intervencionada na faixa oeste 

da herdade, onde foram efetuadas as observações de sisão e de alcaravão. A ribeira de Azevel, bem definida no 

terreno pela galeria ripícola com formações de loendro, em particular, no troço sob encosta ingreme de matagal e 

afloramentos rochosos, apresenta elevada importância para diversas aves, incluindo rapinas. 

3.3.3.2.3.4. Mamíferos 

O conjunto de espécies de mamíferos inventariados, de acordo com informação retirada no terreno e consulta de 

informação especializada disponível para a zona de projeto, é apresentada no Quadro IV no Anexo G. Foi detetada 

elevada riqueza específica que se prende sobretudo com a disponibilidade de habitats, em particular, as grandes 

extensões de montado, em que alternam áreas de pastagem e de subcoberto arbustivo. Apesar de se tratar de uma 

paisagem humanizada, os montados são particularmente importantes pela riqueza de espécies que suportam e que 

resulta, em grande parte, da mistura de tipos de vegetação que carateriza este sistema de transição e que se traduz 

numa variedade de recursos acrescida (Campos et al., 1998). 

Salienta-se a situação atual do coelho-bravo Oryctolagus cuniculus que assumiu recentemente estatuto Quase 

Ameaçado devido a acentuado decréscimo populacional. A falta de alimentação e abrigo, resultantes de profundas 

alterações do uso do solo, como as florestações intensivas e o abandono de práticas agrícolas tradicionais, a 

sobreexploração cinegética e a Mixomatose e Doença Hemorrágica Viral são fatores que atuaram em conjunto 

para a redução das densidades desta espécie (Cabral et al. 2005). Esta espécie é extremamente importante como 

base da cadeia trófica dos ecossistemas mediterrânicos, integrando a dieta de diversos mamíferos carnívoros e de 

aves de rapina. Apresenta também elevado interesse cinegético e económico, constituindo a espécie de caça menor 

mais procurada pelos caçadores. A existência de abrigo e de alimentação são aspetos decisivos na distribuição da 

espécie, sendo importante haver um equilíbrio entre esses dois fatores. 

O seu habitat preferencial corresponde a áreas mistas, em mosaico, com matos e áreas florestadas, pastagens e 

terrenos agrícolas. A espécie está presente na Herdade da Rendeira, apesar de aparentemente de forma pouco 

abundante, ocorrendo em praticamente todos os habitats presentes, em particular, em montado, culturas arvenses 

de sequeiro e nos matos com afloramentos rochosos ou moroiços. Estes habitats são partilhados com a lebre Lepus 

granatensis, espécie que não apresenta estatuto de ameaça, mas cuja área de distribuição é mais restrita no país e 

que aparece muito associada a áreas abertas, de culturas arvenses de sequeiro, e que foi por diversas vezes detetada 

no terreno. 

Por seu lado, os carnívoros merecem especial atenção pelo seu elevado valor ecológico, sobretudo como 

reguladores dos ecossistemas e impulsores de evolução (Loureiro et al. 2012). Por representarem um grupo de 

predadores, a presença de comunidades de carnívoros implicam uma cadeia trófica rica e estruturada, com os níveis 

mais baixos também representados. De uma forma geral, dado o grau de perturbação humana relativamente baixo 
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e a presença de alguns habitats em bom estado de conservação, tais como montados mais ou menos densos com 

matos, assim como galerias ripícolas marcadas, será previsível a presença de uma comunidade de carnívoros 

diversificada e bem estruturada.  

De entre os carnívoros, salienta-se o gato-bravo Felis silvestris, que apresenta atualmente estatuto Vulnerável, 

devido a redução dos seus efetivos populacionais, assim como da área de habitats preferenciais (Cabral et al., 

2005). É considerada uma espécie de interesse comunitário, exigindo proteção rigorosa, através da sua inclusão 

no Anexo IV da DH. O gato-bravo pode ter ocorrência potencial na Herdade da Rendeira, pois foi detetada nas 

proximidades da área de projeto (Rosa, 2003) e encontra na propriedade habitats favoráveis à sua ocorrência. 

Utiliza áreas de montado com matos, áreas de matagal com afloramentos e galerias ripícolas, pois precisa de 

refúgio. No entanto, a presença desta espécie depende da baixa densidade e baixa perturbação humana, sendo 

evitadas áreas de agricultura intensiva (Lureiro et al. 2012). 

Associada aos habitats aquáticos destaca-se a presença confirmada da lontra Lutra lutra, que apesar de ter deixado 

de ser considerada numa situação ameaçada em Portugal (atualmente Pouco Preocupante), tem sofrido acentuada 

regressão, quer em efetivo, quer em área de distribuição, a nível europeu, estando incluída nos Anexos II e IV da 

DH. Neste contexto a conservação das populações portuguesas assume especial importância. A sua presença foi 

confirmada ao longo da ribeira de Azevel em afloramentos de margem. 

Relativamente ao toirão Mustela putorius, a informação disponível é insuficiente para se definir estatuto de 

ameaça, segundo os critérios atuais, pelo que este permanece indeterminado (Cabral et al. 2005). Em Portugal, 

parece ser uma espécie pouco abundante e estar associado, sobretudo, a zonas alagáveis ou a linhas e planos de 

água. Apesar de não se ter conseguido reunir indícios de presença para a espécie na área de projeto, julga-se que 

esta seja potencial, dada a presença das linhas de água, com marcada galeria ripícola, assim como de prados 

húmidos. 

Das restantes espécies, as mais abundantes na área são as mais generalistas, tanto em termos de habitat como de 

exploração de recursos alimentares, sendo o caso da doninha Mustela nivalis, fuinha Martes foina, gineta Genetta 

genetta, sacarrabos Herpestes ichneumon, a raposa Vulpes vulpes e javali Sus scrofa (Santos-Reis et al. 1999, 

Loureiro et al., 2012). 

O javali Sus scrofa destaca-se pela sua presença marcada ao longo da propriedade. Este ungulado é também 

generalista em termos de habitat, mas o seu grande porte exige presença de áreas relativamente extensas de habitat 

de refúgio, que correspondem a montado, matos e mesmo áreas mais abertas, próximo de outras áreas mais 

favoráveis. Durante o trabalho de campo, foram detetados diversos indícios da sua presença, sobretudo fossadas. 

Refere-se ainda a ocorrência de ungulados com fins cinegéticos, como o veado Cervus elaphus, localmente 

abundante em núcleo populacional de origem cinegética, atualmente com cerca de 70 indivíduos numa parcela 

com cerca de 260 ha na faixa norte da herdade. Esta espécie ocorre preferencialmente em povoamentos de sobreiro 

e azinheira, que alternem com prados e matagais diversificados, pelo que a área de projeto, sobretudo na sua zona 

Central e Norte apresenta condições favoráveis à sua ocorrência. 

Relativamente a espécies com estatuto de ameaça, um dos grupos com um maior número de espécies ameaçadas 

é o dos morcegos. A situação atual dos morcegos cavernícolas na Europa é particularmente grave, razão pela qual 

este grupo detém um número elevado de espécies com estatuto de ameaça. Contudo, salienta-se que os abrigos 

próximos conhecidos se situam a mais de 40 km, o que torna a presença das espécies com menor probabilidade de 

ocorrência mesmo na presença de habitat favorável à sua ocorrência. Consideraram-se as espécies presentes no 

Sítio de Moura/Barrancos e a disponibilidade de habitat preferencial na área de projeto. A maior parte das espécies 

inventariadas utiliza, como habitat de caça, áreas de montado com maior ou menor cobertura de estrato arbustivo, 

galerias ripícolas bem estruturadas no terreno e em termos de vegetação e planos de água.  

Em termos de estatuto de ameaça, salienta-se a ocorrência potencial de morcego-de-ferradura-mediterrânico 

Rhinolophus euryale e de morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi, espécies Criticamente em Perigo 
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de Extinção; morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum, morcego-de-ferradura-pequena 

R.hipposideros, morcego-rato-grande Myotis myotis e morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii, espécies com 

estatuto Vulnerável. O morcego-arborícola-pequeno Nyctalus leisleri e o morcego-rabudo Tadorida teniotis, não 

têm estatuto de ameaça definido por não existir informação suficiente sobre a situação atual das espécies, apesar 

de se supor que possa ser de ameaça. Todas as espécies mencionadas, à exceção de Myotis nattereri e M. 

daubentonii, estão incluídas no Anexo II da DH, sendo alvo de designação de Zonas Especiais de Conservação, 

sendo todas as espécies de morcego ocorrentes no nosso território, consideradas de interesse comunitário exigindo 

medidas de proteção rigorosa, pela sua inclusão no Anexo IV da DH. 

Podem também ocorrer numa maior amplitude de habitats, desde áreas florestais, ribeirinhas, prados, pastagens a 

zonas urbanas, morcego-orelhudo-cinzento Plecotus austriacus, morcego-anão Pipistrellus pygmaeus, morcego 

de Kuhl P. khuli e morcego-hortelão Eptesicus serotinus. O morcego-de-água Myotis daubentonii ocorre sobretudo 

associado a zonas húmidas, destacando-se a utilização de barragens. Todas estas espécis apresentam situação 

Pouco preocupante 

De uma forma geral, apesar de estarmos em presença de uma área relativamente intervencionada, o baixo grau de 

perturbação ainda ocorrente na Herdade da Rendeira faz com que se esteja em presença de comunidades bastante 

interessantes de mamíferos. Destaca-se que os níveis de perturbação a que esta área está sujeita à noite sejam 

praticamente nulos, o que favorece a utilização de áreas mais naturalizadas pelas espécies deste grupo. Considera-

se provável um elevado número de espécies, incluindo-se algumas relativamente sensíveis, e mesmo que a 

ocorrência destas possa ser essencialmente de passagem, em função dos habitats disponíveis e dos indícios já 

observados no terreno, considera-se que a Herdade da Rendeira apresenta um potencial médio-elevado para este 

grupo. 

  



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          166 

3.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

3.3.4.1. Metodologia 

Os trabalhos sobre Património Cultural e Arqueológico realizados tiveram como proponente a empresa 

Archeo’Estudos, Investigação Arqueológica, Lda e foram desenvolvidos ao abrigo da Lei nº 107/01 de 8 de 

Setembro (Lei do Património Cultural), do Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de Novembro (Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos) e de acordo com a circular de 10 de Setembro de 2004 – “Termos de referência para o 

descritor património arqueológico em estudos de impacte ambiental”. Os trabalhos de prospecção decorreram entre 

os dias 7 e 9 de Julho de 2015. Numa segunda fase, por solicitação da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), 

complementaram-se estes trabalhos, no dia 22 de Fevereiro de 2017.  

Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada a prospecção sistemática nos seguintes locais: zona de 

implantação dos pivôs de rega (1, 2, 3, 4 e 5) e respectiva zona a regar; reposição de caminho junto à área regada 

pelo pivô 3; zonas de rega fixa e respectivas condutas; zona de expansão da vinha; conduta de ligação entre a 

charca junto ao pivô 1 e a Barragem do Lobo; linha eléctrica entre o Monte da Rendeira e o PT junto à albufeira 

da Barragem do Azevel2. 

Do ponto de vista cartográfico, o local de implantação do projecto pode ser identificado nas folhas nº 462 e 473 

dos Serviços Cartográficos Militares (Esc. 1:25 000), como pode ser visto no Anexo B. 

O Estudo de Impacte Ambiental – descritor Património da Herdade da Rendeira teve início com a realização prévia 

de pesquisa bibliográfica, à qual se seguiu um reconhecimento físico do local e a prospecção sistemática do terreno 

nos locais directamente afectados pela construção e colocação das infra-estruturas projectadas.  

No decorrer da fase de pesquisa bibliográfica, o trabalho foi dirigido para a recolha de elementos referentes ao 

contexto histórico e geográfico da região, na qual se insere a infra-estrutura em análise e para a identificação de 

eventuais sítios arqueológicos ou elementos arquitectónicos a confirmar durante a fase de trabalho de campo. Para 

este efeito, além das publicações, foram consultadas online as bases de dados de referência para o património 

arqueológico, arquitectónico e património classificado, como sejam a da Direcção Geral do Património Cultural 

(http://www.patrimoniocultural.pt), do Portal do Arqueólogo (http://arqueologia.igespar.pt/) e do Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana (http://www.monumentos.pt). 

Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada a prospecção sistemática na área de implantação dos pivôs de 

rega e respectiva zona a regar, bem como da área correspondente à albufeira e às condutas que fazem a ligação 

entre os pivôs e a barragem. Por fim, procedeu-se à prospecção da área marcada como “expansão da vinha3”. 

Este procedimento consiste na observação directa do terreno que deverá ser percorrido de forma sistemática, 

seguindo o método de field walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal (CMP) (esc. 1:25 000), 

folhas nº 462 e 473, bem como do ortofotomapa, com implantação dos elementos a construir, disponibilizado pela 

GGT, para melhor orientação. 

Sempre que justificado, procedeu-se ao registo fotográfico das ocorrências patrimoniais identificadas e descrição 

das mesmas quanto à sua caracterização, implantação, estado de conservação, etc.  

                                                 

2 Com efeito, a linha eléctrica já existe até ao Monte da Rendeira; só será expandida a partir do mesmo até ao PT da albufeira da Barragem do 
Azevel. 
3 Aquando da realização dos trabalhos de prospecção arqueológica, verificou-se que já se encontrava concluída a barragem mais a norte, 
designada por Barragem da Ribeira do Lobo. Ainda assim, foi efectuada a prospecção arqueológica da área, não tendo sido identificado 
qualquer elemento patrimonial. A área onde serão implantados os pivôs que servem tanto esta barragem como a Barragem do Azevel (mais a 
sul), foram alvo de prospecção arqueológica.  
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Na última fase do trabalho, toda a informação recolhida, e desde que pertinente para o objectivo final do presente 

relatório, foi coligida e sistematizada, designadamente através da implantação de todos os elementos de interesse 

patrimonial numa carta topográfica. 

3.3.4.2. Identificação e caracterização  

3.3.4.2.1. Alandroal 

Em termos geológicos, o concelho do Alandroal localiza-se na Zona de Ossa Morena, mais propriamente no 

Anticlinal de Estremoz-Borba-Vila Viçosa. Esta estrutura apresenta forma elíptica com cerca de 40Km no eixo 

maior e 7 Km no eixo menor, com orientação NW-SE, tem início em Sousel, estendendo-se até ao Alandroal. Do 

ponto de vista geomorfológico, a área do projecto apresenta fortes influências do Anticlinal de Estremoz, dada a 

sua proximidade. Ainda assim, as cotas máximas verificadas no concelho do Alandroal não ultrapassam os 400 m. 

A vila de Alandroal é sede de um município, pertencente ao distrito de Évora, com 544,86 km2 de área. O concelho 

subdivide-se em quatro freguesias: Alandroal, S. Brás dos Matos e Juromenha; Capelins; Santiago Maior e Terena. 

O município localiza-se na margem direita do rio Guadiana, a nordeste da cidade de Évora e a sudeste da cidade 

de Estremoz. É limitado a norte pelo município de Vila Viçosa, a leste pelo território ocupado de Olivença, a sul 

por Mourão e Reguengos de Monsaraz e a oeste pelo Redondo. Ao concelho de Alandroal foram anexados, no 

século XIX, os territórios dos antigos municípios de Terena e Juromenha. 

O Alandroal encontra-se a 341 metros de altitude e, em pleno centro, no ponto mais elevado da vila, ergue-se o 

Castelo, cercado a oeste por construções que lhe foram sendo adossadas. 

Esta fortificação gótica, classificada, em 1910, como Monumento Nacional e erigida no reinado de D. Dinis, é 

uma das obras de arquitectura militar melhor datadas deste período, pois possui várias inscrições alusivas à sua 

construção. Esta decorreu entre 6 de Fevereiro de 1294 e 24 de Fevereiro de 1298, tendo tido por promotor D. 

Lourenço Afonso, nono Mestre da Ordem de Avis, e por arquitecto um artista árabe, que apenas se auto-intitula 

Galvo. A referência a este muçulmano, como responsável pela edificação do Castelo, assim como a existência de 

diversos pormenores arquitectónicos, como uma janela de arco em ferradura localizada numa das torres e as 

semelhanças entre o sistema de torres desta fortificação e o das muralhas almorávidas de Sevilha, vêm demonstrar 

que, neste período, os inimigos do Reino já não eram, em primeira instância, as forças árabes do Sul da Península 

Ibérica. 

À sua Torre de Menagem, foi adossada, algum tempo depois, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, cuja 

fundação parece remontar às origens do próprio castelo. Sabe-se que, em 1320, já existia, ainda como Capelania 

de Juromenha, e, em 1359, como Comenda da Ordem de Avis. Esta igreja foi posteriormente alterada, 

apresentando, actualmente, traços renascentistas. Em 1744, o terraço da igreja foi aproveitado para edificar a Torre 

do Relógio. 

A 29 de Abril de 1486, D. João II (1481-1495) elevou o Alandroal à condição de Vila, atribuindo-lhe a sua primeira 

Carta de Foral, que foi confirmada a 10 de Outubro de 1514, por D. Manuel I (1495-1521). Tinha então, por 

alcaide-mor, Diogo Lopes de Sequeira, que foi quarto governador da Índia e que dotou a vila com um hospital e 

outras obras de valor. 

No entanto, não parece que o Alandroal desempenhasse um papel de grande relevância na organização das linhas 

militares da região, pois cedo se iniciou a sua decadência. Em 1606, grande parte das construções que existiam 

dentro da cerca do castelo, cujo urbanismo era muito simples, já se encontravam arruinadas e, no século XVIII, o 

recinto foi alvo de algumas transformações importantes, como a destruição da Barbacã (1778), para aí se 

edificarem os novos Paços do Concelho, a construção da Cadeia Comarcã (1786-1793) e a demolição da torre ou 
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campanário primitivo (1802), onde esteve instalada a Torre do Relógio. Só na década de quarenta do século XX, 

se realizaram obras de consolidação e restauro, que incidiram, principalmente, na reconstrução de alguns troços 

das muralhas e na desobstrução da estrutura de numerosas casas que, ao longo dos séculos, lhe foram sendo 

adossadas. 

O Castelo de Alandroal divide o interesse da actual Praça da República com a Fonte Monumental, uma obra de 

arquitectura barroca do século XVII/XVIII, assim como com o edifício dos Paços do Concelho, uma construção 

da segunda metade do século XVIII, mandada erigir por decisão do Conselho de Estado do rei D. José. 

3.3.4.2.2. Reguengos de Monsaraz 

Geologicamente, a área insere-se no âmbito da unidade paleo-geográfica Ossa-Morena, que faz parte do Maciço 

Hespérico. O substrato pré-Quaternário é formado por granodiorito gneissico pertencente ao maciço eruptivo de 

Reguengos de Monsaraz. Trata-se de um pequeno corpo eruptivo com metamorfismo de contacto em redor dos 

seus limites, intruso nos xistos paleozóicos da Formação de Barrancos, com filões de quartzo e de pórfiro granítico 

que atravessam os xistos em alguns locais. 

A cidade de Reguengos de Monsaraz é sede de um município, pertencente ao distrito de Évora, com 464 km2 de 

área. O concelho subdivide-se em quatro freguesias: Campo e Campinho, Corval, Monsaraz e Reguengos de 

Monsaraz.  

O município é limitado a norte pelo município de Alandroal, a leste pelo território ocupado por Mourão, a sueste 

por Moura, a sudoeste por Portel, a noroeste pelo Redondo e a oeste por Évora. 

A ocupação humana da área geográfica ocupada pelo actual concelho remonta, pelo menos, ao Paleolítico Médio. 

O melhor exemplo é a jazida de Sapateiros 2. O conjunto artefactual aqui exumado, composto por bifaces, lascas, 

núcleos e raspadores, evidencia características tecnológicas importantes para o estudo do Paleolítico Médio do 

Sudoeste Peninsular (Cunha Ribeiro e Cura, 2013, p. 56). Os trabalhos de minimização levados a cabo no âmbito 

da minimização de impactes decorrentes da construção da barragem do Alqueva elevaram o conhecimento sobre 

o Paleolítico Superior, com os trabalhos arqueológicos nos sítios de Monte da Ribeira 9, Chancudo 1, Chancudo 

2, Chancudo 3 e Monte do Roncanito 21 a revelaram-se de grande importância científica.   

Contudo, o que mais se destaca, em termos arqueológicos, no concelho é o grande núcleo megalítico que possui, 

um dos maiores do país, Destacamos as antas 1 e 2 do Olival da Pega, o menir do Outeiro, o menir da Belhoa e o 

cromeleque do Xerez. Este monumento terá sido erguido em finais do 4.º milénio ou meados do 3.º milénio a. C. 

Possui uma planta quadrangular e desenvolve-se a partir de um menir central com cerca de 4 m de altura, que 

apresenta covinhas nas suas faces. É composto por 50 menires de granito, de forma fálica, com uma altura que 

varia entre os 1,20 m e os 1,50 m. Devido à construção da barragem de Alqueva foi removido da sua localização 

original e reconstruído perto do Convento da Orada. Ainda do Neolítico e Calcolítico destaca-se o Complexo 

Arqueológico dos Perdigões, que inclui vestígios de um santuário megalítico, diversos menires e um extenso 

povoado.  

O berço do concelho encontra-se em Monsaraz. A primitiva ocupação, possivelmente um castro que poderá 

remontar à Idade do Bronze, foi posteriormente romanizado e ocupado por visigodos e árabes. Com a conquista 

árabe, iniciada em 711, Monsaraz terá passado a designar-se Saris ou Sarish, encontrando-se inserida no Reino de 

Badajoz. Em 1167, Geraldo Sem Pavor toma a praça. Porém, a resposta almóada foi violenta e rápida e a povoação 

viria a cair em poder dos árabes, novamente, em 1173. Apenas em 1232 se dá a conquista definitiva deste território, 

por parte de D. Sancho II, entregando a sua defesa aos cavaleiros templários. A insegurança vivida na região, fruto 

das incertezas do processo de reconquista, levou a que apenas no reinado de D. Afonso III (1276) se outorgasse 

carta de foral (segundo o modelo de Beja), embora já possuísse outro anterior a 1270, com o repovoamento a ser 

feito sob a égide de Marim Anes, cavaleiro e homem de confiança do rei. A edificação do castelo não foi suficiente 
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para impedir o saque da vila durante a 3.ª Guerra Fernandina (1381-1382), quando uma força de mercenários 

ingleses, contratados pela coroa portuguesa, se amotinaram e tomaram a vila, causando elevados danos e 

acumulando um avultado saque. Quatro anos mais tarde viria a cair em poder de Castela, sendo reconquistada por 

Nuno Álvares Pereira antes do final do conflito (1383-1385). Em 1422, por doação de Nuno Álvares Pereira ao 

seu neto D. Fernando, a vila viria a ser incorporada na Casa de Bragança, passando a fazer parte do segundo maior 

titular latifundiário, só inferior à Casa Real. Em 1512, D. Manuel concede-lhe foral de leitura nova, destinado a 

substituir o foral “da dita villa dado por El Rey Dom Afonsso conde de Bolonha” (GOMES, 2012, p. 107). A 

importância de Monsaraz dentro da Casa de Bragança era importante, de tal modo que em 1560 procedeu à 

reconstrução da igreja matriz de Santa Maria da Lagoa, adaptando-a à corrente artística então vigente.  

A proclamação da independência, em 1640, viria a ser importante para a povoação pois viu ser erguida uma 

fortaleza, segundo o novo modelo de fortificação (“nouvelle tracé”). O traçado, da autoria de Nicolau de Langres 

e Jean Gillot, baseava-se no sistema franco-holandês, já aplicado por Cosmander, e compreendia a construção de 

uma nova muralha composta pelo Forte de S. Bento, com revelim abaluartado e cortina artificial, o forte 

propriamente dito, em forma de estrela, o Baluarte de S. João e o Baluarte do Castelo. Planeou-se ainda a 

construção de três atalaias: uma em S. Gens, outra na Herdade das Pipas e outra ainda na Herdade de Ceuta. A 

condição de vila acastelada e o forte crescimento das aldeias de Reguengos, localizadas numa planície de fácil 

acesso e com boas terras de cariz vinícola, aliado ao apoio que a vila concedeu à causa de D. Miguel levou ao 

declínio progressivo da mesma, tendo a sede de concelho sido transferida para a Vila Nova dos Reguengos em 

1838 estabelecendo-se aí, definitivamente, em 1851. Em 1852 já conta com uma comarca própria, iniciando-se o 

mandato de Manuel Augusto Mendes Papança que empreende uma série de alterações urbanísticas: delinearam-se 

novas ruas compridas, adaptaram-se os antigos caminhos e dotou-se a vila de um novo centro, deslocando-se da 

Praça de Santo António para a Praça da Liberdade, onde foram construídos os novos Paços do Concelho, 

inaugurados em 1869. Aí também se viria a edificar a nova igreja, com projecto da autoria de António José Dias 

da Silva. Foram ainda construídos novos edifícios como o Hospital (1871), o Matadouro Municipal (1871), o 

cemitério (1866) e procedeu-se ao calcetamento das ruas (1871). A expansão urbana foi grande, acompanhada por 

um aumento exponencial da população, atraída pela prosperidade da cultura vinícola e pelo desenvolvimento 

agrícola. A chegada da linha do caminho-de-ferro e a construção da nova central eléctrica (1904), viriam a ser 

factores importantes para tornar Reguengos de Monsaraz num dos principais focos nacionais da produção de vinho. 

Em 9 de Dezembro de 2004, Reguengos de Monsaraz é elevada à categoria de cidade.  

3.3.4.2.3. Área do Projecto 

A área do estudo é atravessada por algumas linhas de água importantes, como o Ribeiro do Lobo, o Ribeiro do 

Azevelinho, a Ribeira do Azevel, o Ribeiro de Besteiros e respectivos afluentes. No período em que decorreram 

os trabalhos de prospecção arqueológica estes cursos de água encontravam-se secos, sendo visível que durante o 

Inverno aumentam o seu caudal, galgando as margens e inundando a várzea envolvente. 

A orografia da área caracteriza-se por pequenas elevações suaves, de pendente pouco acentuada e cota pouco 

expressiva. Apenas na área mais a sul, junto à albufeira da barragem do Azevel, as encostas se tornam mais 

abruptas, emolduradas por afloramentos rochosos (xisto) que se prolongam até ao curso de água. Em termos 

geológicos, são visíveis fragmentos de xisto e quartzo, sendo que nalguns locais é possível observar que o 

afloramento xistoso se encontra à superfície. 

A actividade predominante é a criação de gado bovino de grande porte. Apenas a zona do Pivô 2 é utilizada para 

a pastorícia de equídeos, como pudemos comprovar no local. Para além desta actividade, há que realçar ainda o 

cultivo da vinha, circunscrito a uma área a sul e este do Monte do Carrasco. De referir a presença de algumas 

charcas e de algumas estruturas de apoio à actividade agrícola. 
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Tanto quanto conseguimos verificar, a espécie arbórea mais relevante (e quase exclusiva) é a azinheira. Dentro da 

herdade, numa área não incluída e não relevante para este descritor, também existem eucaliptos.  
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3.3.5. RESÍDUOS 

3.3.5.1. Metodologia 

Pretende-se neste capítulo efetuar a caracterização da situação de referência relativa aos Resíduos, ou seja, a 

situação atual na ausência do projeto, da área de implantação do Projeto. A caracterização dos resíduos foi feita 

visualmente in loco através de visita de campo. 

3.3.5.1.1. Disposições legais 

Atualmente existe uma série de diplomas legais que regulam o setor dos resíduos, desde os resíduos urbanos aos 

hospitalares, passando pelos industriais e, também, pelos agrícolas e florestais, que deverão ser tidos em conta no 

presente Projeto. 

Dada a dispersa regulamentação comunitária, a evolução do direito e da ciência, a necessidade de reforçar o 

princípio da prevenção e valorização em detrimento da eliminação de resíduos e, também, ao entendimento que se 

chegou de que a “responsabilidade pela gestão de resíduos deve ser partilhada pelo todo da coletividade: do 

produtor de um bem ao cidadão consumidor, do produtor do resíduo ao detentor, dos operadores de gestão às 

autoridades administrativas reguladoras”, a 5 de Setembro de 2006 foi publicado o novo regime jurídico de gestão 

de resíduos em Portugal, com redação dada no Decreto-Lei n.º 178/2006. Este novo regime transpõe para ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 

91/689/CEE, do Concelho de 12 de Dezembro, revogando o anterior regime definido pelo Decreto-Lei n.º 239/97, 

de 9 de Setembro. 

Este diploma foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, com o objetivo de reforçar 

a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem com vista a prolongar o seu tempo 

de vida útil. 

Na sua atual redação, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, aplica-se aos produtores de resíduos, às 

operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e 

à monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respetivas instalações. 

Excluem-se do âmbito de aplicação os efluentes gasosos emitidos para a atmosfera e as águas residuais, com 

excepção dos resíduos em estado líquido – sujeitos a legislação específica – a biomassa florestal e a biomassa 

agrícola e outros resíduos sujeitos a legislação especial, tais como, resíduos radioativos ou resultantes da 

prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras, 

cadáveres animais e explosivos. A biomassa florestal e a biomassa agrícola, resíduos biodegradáveis, poderão ser 

incluídas na legislação atual acerca do melhoramento da eficiência energética de Portugal, devendo ser sempre 

recolhida e encaminhada para centrais de valorização de biomassa existentes no nosso país (Decreto-Lei n.º 

62/2006, de 21 de Março - Transpõe para o direito nacional a Diretiva n.º 2003/30/CE, de 8 de Maio, promovendo 

a colocação no mercado de cotas mínimas de biocombustíveis em contraponto ao uso de combustíveis fósseis; 

Resolução da Assembleia da República n.º 53/2005, de 03 de Outubro - Relativa à adopção de medidas de 

aproveitamento energético dos resíduos florestais). 

Paralelamente, foram publicados outros diplomas legais que permitem uma melhor integração de todo o regime 

jurídico de gestão de resíduos, dos quais se salientam para este estudo: 

 Portaria n.º 1407/2006, de 18 de Dezembro – Relativa à taxa de gestão de resíduos; 

 Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Revoga as Portarias n.os 768/88, de 30 de 
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Novembro, e 792/98, de 22 de Setembro, as alíneas e), f) e g) do n.º 3 do anexo I e b) e c) do n.º 5 do 

anexo II, todas da Portaria n.º 572/2001, de 6 de Junho, bem como os Despachos n.os 7415/99, de 25 de 

Março, 6493/2002, de 26 de Março, e 9627/2004, de 15 de Maio, e o n.º XV do anexo II-B do Despacho 

n.º 10863/2004, de 1 de Junho ; 

 Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março - Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprovou 

o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 

Revoga ainda a Portaria n.º 178/97, de 16 de Maio ; 

 Portaria n.º 32/2007, de 8 de Janeiro - Aprova o regulamento interno da Comissão de Acompanhamento 

da Gestão de Resíduos (CAGER); 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Publica a Lista Europeia de resíduos e define as operações de 

valorização e de eliminação de resíduos. Revoga as Portarias n.º 15/96, de 23 de Janeiro e n.º 818/97, de 

5 de Setembro. 

3.3.6. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO 

Da visita realizada ao local de implantação do Projeto, verificou-se que o mesmo é dominado na sua totalidade por 

montado de azinheiras e por áreas agrícolas. Existe também um monte devidamente licenciado para Agroturismo, 

no entanto, o mesmo não faz parte do Projecto em apreço pelo que os resíduos gerados por esta actividade não 

serão considerados. Deste modo, os únicos resíduos a fazer referência nesta caracterização são os resíduos 

silvícolas/biomassa provenientes de vegetação, principalmente, arbórea que vai secando. 

Uma vez que não existe qualquer tipo de exploração da área a intervencionar, não é possível quantificar o volume 

de resíduos existentes. 

Nas Figura 49 e Figura 50 pretende-se ilustrar a área de estudo. 

 

Figura 49. Perspetiva da área de estudo identificando resíduos provenientes da limpeza da linha de água. 
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Figura 50. Exemplo dos resíduos silvícolas/biomassa existe na área de estudo. 

Apesar dos resíduos florestais/silvícolas, ou biomassa florestal (contemplados nesta caracterização), não estarem 

abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, a sua gestão deverá ser feita à luz da atual política 

energética que aposta fortemente na utilização de biocombustíveis no lugar dos combustíveis fósseis cada vez mais 

escassos e de valor financeiro elevado. Deste modo, estes resíduos devem ser recolhidos e encaminhados, como já 

foi referido anteriormente, para os centros de valorização de biomassa existentes em Portugal. O Arvoredo caído, 

dado que a limpeza das matas e florestas é obrigatória, constituirá igualmente uma fonte de produção de biomassa 

florestal sujeita a valorização. 

Apesar da legislação existente impor estratégias de gestão específicas para cada resíduo, a Gestão de Resíduos 

deve sempre ter como base os seguintes princípios: 

1º. Redução 

2º. Reutilização 

3º. Reciclagem 

4º. Valorização Energética 

5º. Deposição Final em Aterro 
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3.4. PLANEAMENTO 

3.4.1. PAISAGEM 

3.4.1.1. Metodologia 

Os procedimentos adoptados na elaboração deste estudo conjugam abordagens metodológicas distintas que se 

interceptam numa avaliação final. A primeira abordagem efectuada, de natureza mais empírica, corresponde a um 

conjunto de procedimentos que recorrem a uma avaliação sensitiva baseada na experiência “in situ” do local em 

estudo. A segunda abordagem, de cariz mais sistematizado, corresponde a um processo de análise espacial em 

ambiente SIG, onde a construção do modelo digital do terreno possibilita derivações analíticas, como a análise de 

visibilidade, que permite a formulação de cenários prospectivos relativamente à implantação das futuras 

infraestruturas tanto a nível do impacte visual que lhes estará associado, como das potencialidades em termos de 

abrangência visual de um determinado ponto de observação. 

O estudo de paisagem agora apresentado é constituído pela descrição dos seguintes aspectos: 

 abordagem conceptual à paisagem; 

 descrição da situação de referência: 

 enquadramento regional e local da área de intervenção; 

o identificação e caracterização das unidades visuais de paisagem presentes na área de influência 

visual do projecto; 

 avaliação da sensibilidade visual. 

 

Paisagem Uma Abordagem Conceptual 

Desde os conceitos mais amplos aos de maior precisão, de maior grau de definição, a concepção de paisagem varia 

consoante o nível de aproximação efectuada aos seus mais variados elementos. Uma primeira observação da 

paisagem, quer directa quer através das mais variadas representações, revela um mosaico mais ou menos ordenado 

onde se vislumbram inúmeras formas e cores. Por outro lado, se aquela se realizar com um maior nível de 

pormenor, os elementos constituintes do mosaico começam a diferenciar-se, revelando uma complexa 

organização, bem como uma extrema dinâmica de mudança. 

Numa qualquer paisagem, todo e qualquer elemento individualizado, num determinado nível de análise, pode 

tornar-se alvo de um estudo detalhado, no entanto, um estudo mais abrangente corresponderá ao entendimento do 

todo em que esses elementos parcelares se inserem, possibilitando a intelecção da estrutura e funcionamento 

conjunto do mosaico. Neste âmbito, qualquer abordagem efectuada à paisagem poderá ser alvo de diferentes linhas 

de especialização, desde a perspectiva histórica – passando pela explicação científica de toda a dinâmica que se 

lhe associa – até à apreciação puramente estética, e em que todas constituem aproximações válidas ao que se pode 

denominar estudo da paisagem global. 

Actualmente, a paisagem reflecte o registo acumulado da evolução biofísica e da história das culturas precedentes, 

assentando a sua concepção na expressão da interação espacial e temporal do indivíduo com o meio, representando 

o produto da interação entre os elementos abióticos de potencial ecológico – como o clima, a geologia e o relevo 

– os elementos bióticos, que congregam a exploração biológica do espaço – constituída pela vegetação, fauna e o 

solo, considerado como um elemento vivo – e o Homem, agente explorador e transformador do espaço (figura 

anterior). Factores como o uso do solo, a estrutura da propriedade e a tipologia de povoamento, consideram-se 

como reflexo da interferência humana na construção da paisagem, ainda que, muitas vezes, sejam fortemente 
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condicionados pelas anteriores variáveis. No que se refere aos impactes associados à implantação de novas 

intrusões visuais, a sua influência na paisagem revela-se subjectivo, uma vez que o maior impacte se situa na esfera 

visual, sendo, por vezes, associado a conceitos de estética meramente pessoais. Na base deste pressuposto 

encontra-se uma acepção pictórica que, por diversas vezes ao longo da história, se situou no cerne da definição do 

conceito de paisagem, variando este de acordo com as diferentes perspectivas de quem a pinta. O significado 

pictórico da paisagem continua, ainda, a situar-se na base de muitas definições, referindo esta como a imagem que 

representa a vista de um sector natural, o mesmo sucedendo com o significado físico do território, enquadrando a 

paisagem apenas como o relevo de uma região, produzido ou modificado por forças geológicas. A avaliação 

subjectiva que se associa à paisagem e, em particular, às diversas intrusões visuais que, cada vez mais, nela marcam 

presença, acaba, também, por reflectir tanto a complexidade como a parcialidade que a definição do conceito de 

paisagem continua a suscitar. 

 

Figura 51. Abordagem conceptual à paisagem. 

3.4.1.2. Identificação e caraterização 

O conceito de unidade de paisagem representa uma aproximação conceptual à paisagem, por sugerir uma porção 

perceptível do espaço, ou seja, uma área concreta, descritível, analisável e projectável. A definição de unidades 

homogéneas de paisagem constitui, por si só, um apropriado meio de diagnóstico ambiental, bem como um 

documento geográfico ímpar, podendo ser aplicado em diferentes escalas e níveis de percepção, como ao nível 

local, regional ou nacional, revelando-se um instrumento prático e táctico face à sustentabilidade do 

desenvolvimento. As unidades de paisagem adoptadas na caracterização do presente estudo correspondem às 

incluídas no estudo de Identificação e Caracterização de Unidades de Paisagem em Portugal Continental da autoria 

do Prof. Alexandre Cancela d’Abreu, da Prof.ª Teresa Pinto Correia e da Arq.ª Paisagista Rosário Oliveira. Sendo 

um estudo de alcance nacional, a metodologia nele efectuada possibilita um reconhecimento bastante 

pormenorizado do território, que, apesar de elaborado numa escala de maior abrangência, permite, contudo, a 

extrapolação de alguns valores cruciais para a caracterização da área agora em análise. Para se proceder à análise 

e caracterização da paisagem correspondente à área de estudo do projecto, optou-se por definir dois níveis de 

análise. O primeiro nível corresponde a uma caracterização efectuada a um nível regional, sendo que o segundo 

nível se reporta a uma análise coincidente com a bacia de influência visual do projecto correspondente a uma área 

de 3 km em redor dos novos elementos do projecto (Anexo H – Área de Influência Visual). 

3.4.1.2.1. Contexto Regional – Unidades de Paisagem 

A área de implementação do projecto integra dois sectores, a Herdade da Rendeira, a norte, pertencente à freguesia 

de Santiago Maior, concelho de Alandroal, e a Herdade do Carrasco, a sul, integrada na freguesia de Corval, no 
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concelho de Reguengos de Monsaraz. A extensão da área de estudo, correspondente à área de influência visual, 

totaliza, deste modo, cerca de  9236 ha que, de acordo com o estudo acima referido, intercepta três unidades de 

paisagem, a seguir descritas (Anexo I – Carta de Unidades de Paisagem):  

 Unidade 102 – Terras de Alandroal e Terena; 

 Unidade 105 – Campos de Reguengos de Monsaraz; 

 Unidade 106 – Albufeira de Aqueva e Envolventes. 

 

Terras de Alandroal e Terena 

Paisagens erodidas de xistos, com diferentes utilizações do solo, povoamento escasso e em que é bem perceptível 

o isolamento característico das áreas interiores fronteiriças. Essa sensação é reforçada pela presença de importantes 

povoamentos de eucalipto (sobretudo no prolongamento da Serra de Ossa) e de extensas áreas degradadas e 

abandonadas em que domina a esteva. Surgem também áreas de montados, pastagens e culturas arvenses de 

sequeiro. Na periferia dos principais centros urbanos, como é o caso de Alandroal e Terena, existe uma coroa de 

policultura com olivais e pomares, ao que se seguem áreas abertas de arvenses de sequeiro e pastagens e, por vezes, 

montados. Estas duas localidades constituem interessantes conjuntos em termos de património construído e são 

coroadas por castelos de onde se obtêm extensas panorâmicas, tanto para o lado português como espanhol. Às 

zonas onde se verifica uma conjugação de declive mais suave, de maior profundidade do solo e disponibilidade de 

água, correspondem campos abertos e irrigados, onde se sente uma humanização mais forte da paisagem. Estas 

manchas destacam-se de forma especial no contexto de uma paisagem dominada por usos extensivos e pelo 

despovoamento. Por outro lado, a presença pontual de alguns “pivots” alivia a sensação de extrema secura durante 

o verão. As linhas de água apresentam, no geral, galerias ripícolas bem constituídas onde o freixo é a espécie 

dominante, realçando na estrutura da paisagem os vales, relativamente pouco encaixados.As povoações 

apresentam um aspecto modesto, sem que se verifique o abandono e a degradação de um número elevado de 

edifícios. São frequentes as recuperações de casas antigas, ainda que as opções formais e os materiais utilizados 

não favoreçam a requalificação da arquitectura tradicional. Os montes isolados apresentam frequentemente um 

aspecto degradado ou mesmo completamente abandonado. (…) Esta unidade de paisagem tem uma identidade 

média, representando o tipo de paisagem característico das áreas de interior e fronteiriças do Alentejo Central, tal 

como a unidade 107 “Terras de Amareleja – Mourão”. Como esta, também não se pode considerar uma unidade 

com paisagens raras, já que nelas se combinam sem particularidade especial elementos muito comuns a todo o 

Alentejo. Os usos correspondentes a estas paisagens consideram-se no geral coerentes, uma vez que a sua 

distribuição é relativamente diversificada e adequada às características biofísicas e humanas presentes (embora 

com sérios problemas de erosão do solo). A “riqueza biológica” será média a alta, beneficiando da diversidade e 

coerência dos usos existentes, especialmente nas proximidades do rio Guadiana. Não se encontraram referências 

à presença de espécies com especial interesse para a conservação da natureza. As sensações dominantes serão aqui 

as de tranquilidade, calma, descompressão, grandeza e razoável profundidade da paisagem. Alguns observadores 

destas paisagens poderão senti-las como pouco acolhedoras ou mesmo inóspitas devido à escassa presença humana 

e a um excessivo isolamento. Em termos de orientações para a gestão, há que assinalar em primeiro lugar a 

presença de processos intensos de erosão do solo, responsáveis pelo domínio nesta unidade de solos esqueléticos 

e de solos Mediterrâneos em fases delgadas. Assim sendo, deverá dar-se toda a atenção ao combate a tais 

fenómenos, através de um mais correcto ordenamento e dos sistemas compatíveis com uma eficiente conservação 

do solo e da água, ou seja, matas, montados e pastagens, instalados e geridos de acordo com técnicas conhecidas 

que permitem aliar funções produtivas e de proteção daqueles recursos. A conservação, valorização e expansão 

dos montados existentes, inscreve-se no objectivo acima referido e corresponde sem dúvida à principal 

potencialidade de ocupação deste território. A florestação de áreas agrícolas abandonadas, uma tendência que 
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também aqui se verifica, deve acautelar objectivos de sustentabilidade, não contribuindo para uma maior 

descaracterização da paisagem e para o aumento dos riscos de incêndio. 

 

Campos de Reguengos de Monsaraz 

Extensa planície mais ou menos ondulada que acolhe uma relativa diversidade de sistemas agrícolas, de que se 

destaca a vinha e o olival. Na envolvente de Reguengos de Monsaraz, correspondente aproximadamente à zona 

central da unidade, é bem visível a fertilidade do solo, que se apresenta escuro e fundo. É frequente a presença de 

afloramentos rochosos (a que se associam maciços de azinheiras e de mato), bem como de amontoados de blocos 

de grandes dimensões (resultantes da despedrega dos campos cultivados). Embora com alguma variação ao longo 

da unidade de paisagem e estreitamente relacionada com a dimensão da propriedade, existem vastas áreas com um 

mosaico agrícola bastante apertado, por vezes com muros rodeando as parcelas de vinha, olival ou “ferragiais”, 

contrastando com a grande propriedade envolvente, no geral com domínio de montado de azinho. A pequena/média 

propriedade a que corresponde aquele mosaico agrícola mais reduzido, domina desde a envolvente de Reguengos 

de Monsaraz até à Vendinha (já no concelho de Évora) e, também, a poente de Monsaraz. Ao contrário de muitas 

outras zonas do Alentejo, sente-se nesta unidade de paisagem uma relativa pujança económica, associada em 

grande parte à vitivinicultura. Em toda a unidade são marcantes os “montes” dispersos, no geral em zonas 

proeminentes e por vezes com pequenas áreas de policultura associadas. Embora sem uma clara legibilidade na 

paisagem, é já bem conhecida a presença excepcional nesta unidade de vestígios arqueológicos e de monumentos 

megalíticos. Nas áreas periféricas da unidade, a paisagem é dominada pela presença dos xistos, surgindo com mais 

seca, com um relevo variado, com zonas mais suaves e outras francamente acidentadas, em que os sistemas 

arvenses de sequeiro que se estendem sobre colinas sucessivas são por vezes pontuados por azinheiras e sobreiros 

muito dispersos. Em situações mais condicionadas, por corresponderem a encostas acidentadas e pedregosas, 

surgem ainda montados, em parte abandonados dando lugar a azinhais mais ou menos densos.(...) Identidade forte, 

tanto pela singularidade de Monsaraz e dos seus reguengos, como pela paisagem no geral equilibrada que associa 

um carácter de uma humanização muito antiga a uma dinâmica actual. Assim sendo, trata-se de uma unidade de 

paisagem relativamente pouco frequente no contexto alentejano, porque se inscreve num padrão comum de relevo 

e uso do solo uma notável variedade e riqueza de elementos de composição naturais e humanizados. Verifica-se 

uma muito razoável coerência de usos nesta unidade de paisagem, tanto em termos de adequação às características 

biofísicas presentes como às equilibradas inter-relações entre os vários usos presentes. No que diz respeito à 

riqueza “biológica”, ela será de baixa a média, devido à presença no mosaico cultural diversificado, às raras áreas 

próximas das condições naturais, inexistência de sebes, presença de alguns maciços de matos, de montados de 

azinho e galerias ripícolas. Não se encontram referências à existência de espécies com particular interesse para a 

conservação. Trata-se sem dúvida de uma unidade de paisagem que, à semelhança de muitas outras na região do 

Alentejo, transmite uma sensação de calma e tranquilidade. Para além da forte variação cromática ao nível da 

superfície do solo (os verdes frescos ao longo do inverno e da primavera, os ocres no verão, os castanhos da terra 

lavrada no outono), nesta unidade tem particular interesse o ciclo anual nas parcelas de vinha, mantendo o verde 

da folhagem durante todo o verão, passando depois a vermelhos e castanhos no outono e desaparecendo durante o 

inverno para renascer luminosamente na primavera. A conjugação destas variações no mosaico apertado das 

parcelas agrícolas, as alterações de luz ao longo do ano e do dia, dá origem a interessantes composições cromáticas. 

Esta é uma unidade de paisagem com uma intervenção humana relativamente forte comparativamente com outras 

unidades integradas no mesmo grupo, e para a qual não se prevêem transformações significativas no âmbito do 

regadio do Alqueva (apesar da proximidade desta unidade com o regolfo da albufeira). Em termos de ordenamento 

e futura gestão, faz sentido prever a orientações de dinâmicas e de incentivos que contribuam para a manutenção 

da diversidade dos sistemas agrícolas, privilegiando o equilíbrio ambiental e a qualidade dos produtos, uma vez 

que, pela proximidade a Évora e pela procura turística que já se verifica, existem boas condições, do ponto de vista 

social e demográfico, para estimular o desenvolvimento económico e cultural. Nesta unidade será possível 
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potenciar actividades recreativas e turísticas complementares à futura utilização da albufeira do Alqueva e à 

procura actualmente concentrada em Monsaraz. 

 

Albufeira de Alqueva e Envolventes 

(…) A paisagem existente à data de elaboração deste estudo será em parte submersa pela albufeira que começou a 

encher em Fevereiro de 2002 e ocupará, no seu nível de pleno armazenamento (NPA), um total de cerca de 

250km2. A unidade inclui toda a área do regolfo da albufeira, bem como as encostas envolventes, onde se fará 

sentir fortemente, tanto ao nível visual como biofísico, a presença do plano de água. O carácter da paisagem será, 

de futuro, muito condicionado por dois factores: 

 Nível das águas da albufeira; 

 Qualidade da água armazenada. 

Quanto ao primeiro, sendo previsível a ocorrência de oscilações significativas do nível da água ao longo do ano e 

de variações interanuais também muito grandes, a paisagem apresentar-se-á em constante mudança (normalmente 

não repentina mas muito rápida comparativamente com a generalidade das outras paisagens) com amplitudes 

compreendidas entre dois extremos – o enchimento completo e o nível mínimo, sendo evidente que em grande 

parte do tempo o que existirá é uma situação intermédia entre tais extremos. Na situação do NPA, será 

impressionante a visão de um plano de água a perder de vista ao longo do vale principal (muito diferente dos vales 

secundários, mais estreitos e sinuosos), com centenas de ilhas e penínsulas, encostas no geral muito inclinadas em 

que dominam matos e matagais mediterrânicos até à água. Esta visão corresponderá certamente a uma sensação 

ao mesmo tempo agradável (de amenidade, de uma luminosidade muito particular, de frescura, de imensidão) e 

estranha (sobretudo em períodos secos do ano) devido ao contraste com a secura dominante nas suas envolventes. 

Na situação oposta, correspondente ao nível mínimo da água na albufeira, será drástica a alteração do carácter da 

paisagem, uma vez que ela surgirá com enormes faixas sem vegetação, por vezes e em partes lamacentas 

(correspondentes à zona inter-níveis) e com um estreito fio de água no fundo (nos vales secundários muito 

provavelmente não existirá sequer esse fio de água ou reduzidas charcas). As faixas inter-níveis, terão 

características bem variáveis consoante a natureza do solo, a presença de afloramentos rochosos e o declive das 

encostas; qualquer que seja o aspecto e o desenvolvimento destas faixas inter-níveis (sendo bastante irregular a 

sua largura, dependente do declive das encostas), terão sempre uma feição desagradável, pelo menos, em termos 

comparativos com a margem estabilizada de um rio ou plano de água natural, em que é bem evidente a pujança 

biológica própria do contacto entre dois meios diferenciados (Abreu et al, 2004). 

 

Avaliação da Capacidade Paisagística  

A paisagem, não sendo, apenas, considerada como a expressão espacial e visual do território constitui, também, 

um recurso natural escasso e valioso, devendo assumir um ascendente elevado no momento de decisão 

relativamente à implementação de novas actividades impactantes. Deste modo, é importante a determinação da 

capacidade paisagística do território, ou seja, determinar a qualidade visual, a potencialidade e a fragilidade de 

uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas. A metodologia implementada no âmbito 

da análise da paisagem para a área de estudo, contempla, na sua acepção, a aferição do impacte visual associado 

às diferentes unidades visuais de paisagem identificadas à escala do estudo. O resultado cartográfico da análise 

possibilita o enquadramento da área de estudo permitindo uma aferição directa do impacte visual que se lhe 

associará. 
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Figura 52 - Modelo da Análise da Sensibilidade Visual. 

A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual, englobando 

a potencialidade e fragilidade de uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, conjuga 

na sua génese o cruzamento entre a Qualidade Visual das Unidades de Paisagem e a Capacidade de Absorção 

Visual do território relativamente a novas intrusões visuais. 

3.4.1.2.1.1. Unidades Visuais de Paisagem 

No âmbito do presente estudo, a qualidade visual é analisada de modo a reflectir a variabilidade espacial 

introduzida e expressa pelos diferentes elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos 

distintos – tipos de relevo, uso do solo, valores visuais e intrusões visuais – de modo a que se possa traduzir 

convenientemente a sua expressão. Constituindo um meio de diagnóstico ambiental a identificação e 

caracterização de unidades visuais da paisagem assume-se, deste modo, como um procedimento fundamental para 

a avaliação da qualidade visual de um território. Tendo por objectivo a quantificação da qualidade visual, processo 

iniciado com a análise efectuada “in situ” associada a uma determinada unidade de paisagem, a avaliação é 

efectuada ao nível dos usos do solo aumentando a escala da análise e permitindo uma associação mais imediata 

entre as classes de uso do solo presentes e a expressão visual das mesmas. Esta análise permite reforçar o uso do 

solo como um aspecto central e determinante na aferição das agregações de carácter visual presentes no território, 

sobrepondo-se, nomeadamente através da escala da análise e do território, às outras variáveis fisiográficas, 

permitindo-se, assim, uma associação imediata entre a carta de ocupação do solo e as unidades visuais de paisagem 

nele presentes. Deste modo, para a persecução do presente estudo recorreu-se à COS 2007, possuidora de elevado 

detalhe espacial e temático para o território continental nacional. Como forma de complementar a informação 

temática associada ao uso do solo, foi, também, utilizada a cartografia militar (produzida pelo IGeoE), 

nomeadamente o levantamento da sua componente hidrográfica, tendo por objectivo a identificação de planos e 

cursos de água significativos, não visíveis à escala de elaboração do Nível 2 da COS 2007. A delimitação de 

unidades visuais de paisagem resulta, assim, da união temática entre a carta de ocupação do solo e os planos de 

água da carta militar. A nomenclatura adoptada para as diferentes unidades visuais de paisagem baseia-se no nível 

II da COS 2007, dado considerar-se este como possuidor de um nível de abrangência e generalização adequado à 

escala de análise da área de estudo. 

O Anexo J – Carta de Unidades Visuais de Paisagem representa as unidades visuais de paisagem adoptadas para a 

área de estudo, resultantes da associação entre as classes de uso do solo de Nível 2 da COS 2007 e os planos de 

água identificados a partir da cartografia militar.  

Qualidade Visual 

Unidades Visuais de Paisagem  

- Aspectos Visuais Intrínsecos  

- Óptimo Ecológico  

- Declive 

- Orientação de Encostas 

Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição das Bacias de Visibilidade 

- a partir de pontos de observação representativos 

da presença humana sobre o território 

Sensibilidade 

Visual 
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3.4.1.2.1.2. Qualidade Visual da Paisagem 

O modelo utilizado para a avaliação da qualidade visual das unidades visuais de paisagem consiste no cruzamento 

de dois parâmetros fundamentais, por um lado a qualidade visual intrínseca que, de acordo com M. Escribano 

(Escribano, 1987), pode ser definida como o atractivo visual que deriva das características próprias de cada ponto 

do território. Deste modo, por um lado considera-se a valoração estética e “adequação” ecológica da ocupação do 

solo, e, por outro, o relevo que se assume como determinante na percepção e entendimento da paisagem pelo 

observador, tanto ao nível da sua morfologia, onde o declive assume a maior preponderância, como no que respeita 

à insolação, determinante da capacidade de o território poder ser observado. 

No que respeita à avaliação da qualidade visual intrínseca de uma paisagem considera-se a avaliação dos atributos 

de uma paisagem expressos pelos “aspectos visuais intrínsecos” que se definem em função dos elementos presentes 

em cada ponto do território. Tratando-se este de um parâmetro exclusivamente baseado no conhecimento empírico 

do território a sua avaliação é assim dotada de um carácter de maior subjectividade, onde são considerados aspectos 

de natureza estética associados à ocupação do solo (aspectos naturais como a vegetação, presença de água, etc), e 

ao seu enquadramento de acordo tanto com o horizonte visual ou fundo cénico como com a envolvente imediata 

(vistas da envolvente directa). Por outro lado, a avaliação da valoração estética integra, também, o “óptimo 

ecológico” como forma de representar o grau de equilíbrio ecológico associado a determinada unidade visual, 

sendo determinado em função do ambiente em que se encontra, permitindo aferir o valor tanto a partir do aspecto 

de naturalidade que empresta à paisagem como da condição de escassez crescente associada a um determinado 

tipo de recurso natural. A Tabela 43 apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros. 

Podemos, assim, considerar que, de forma generalizada, constituindo agregações visuais cuja leitura de conjunto 

as individualiza da envolvência, se identificam as Unidades Visuais de Paisagem presentes na Figura anterior a 

seguir descritas: 

 Território Artificializado: esta unidade visual encontra-se associada aos espaços edificados (na sua 

maioria a edificado de cariz residencial) e/ou de equipamentos dispersos pela área de estudo. 

Corresponde, no seu essencial aos pequenos aglomerados urbanos localizados a noroeste – Aldeia da 

Venda, Casas Novas e Aldeia das Pias – a nordeste – Cabeço de Carneiro e Seixo – e a sudoeste – Santo 

António do Baldio – dos limites de implantação do projecto, totalizando cerca de 1,6% da área de 

influência visual; 

 Áreas Agrícolas e Agro-Florestais: a heterogeneidade de culturas representa a marca mais visível deste 

território, nele coexistindo a exploração de várias culturas agrícolas em simultâneo, na qual se destacam 

os olivais na proximidade dos aglomerados urbanos, nomeadamente a noroeste, assim como alguns 

pomares, vinhas e zonas de pastagens dispersas pela área de estudo. No seu total, este unidade visual 

corresponde a cerca de 69,45% da área de influência visual; 

 Florestas e Meios Naturais e Semi-Naturais: correspondente, na sua maioria, a área de montado, a 

pequenos focos de exploração florestal ou de zonas onde a vegetação natural atingiu o seu clímax, 

representa outra das imagens que rapidamente se associa a este território, representando cerca de 27,7% 

do território considerado; 

 Corpos de Água: representando os planos de água com maior importância observados na área de estudo, 

integra também as linhas de água (e respectiva galeria ripícola, sempre que a sua dimensão/estrutura o 

justifique). Corresponde, na sua totalidade, a cerca de 1,3% da área de influência visual. 
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Tabela 43. Avaliação da Qualidade Visual (Aspectos Visuais Intrínsecos e Óptimo Ecológico). 

Unidades de Paisagem 
COS Nível 2 + Hidrografia 

Qualidade Intrínseca 
Área Parcial 

% 
Aspectos 
Visuais 

Intrínsecos 

Óptimo 
Ecológico 

Território Artificializado 

Tecido urbano 1 1 1,08 

1,58 

Indústria, comércio e transportes 1 1 0,41 

Áreas de extração de inertes, áreas de 
deposição de resíduos e estaleiros de 
construção 

1 1 0,006 

Espaços verdes urbanos, equipamentos 
desportivos, culturais e de lazer, e 
zonas histórica 

2 1 0,003 

Áreas Agrícolas e Agro-florestais 

Culturas temporárias 2 2 13,05 

69,45 
Culturas permanentes 2 2 7,82 

Pastagens permanentes 2 2 12,16 

Áreas agrícolas heterogéneas 3 2 36,42 

Florestas, Meios Naturais e Semi-Naturais 

Florestas 3 3 4,6 
27,68 

Florestas abertas e vegetação arbustiva 
e herbácea 

3 3 23,08 

Corpos de Água 

Águas interiores 3 3 0,13 
1,29 

Galeria ripícola 3 3 1,16 

 

No que respeita à integração do relevo no modelo de avaliação da qualidade visual da paisagem, a mesma reflecte-

se na avaliação do declive e da orientação de encostas. O declive é interpretado como medida da variedade 

morfológica associada à diversidade paisagística de um determinado território, considerando-se que uma paisagem 

de relevo mais movimentado possui um valor superior a uma paisagem de maior homogeneidade de relevo e 

formas, dado possuir um maior número de áreas/referências focais que concentram a atenção do observador. Do 

mesmo modo, também a orientação de encostas assume uma influência na observação de uma paisagem, uma vez 

que quanto maior a exposição de um território à luminosidade solar, em termos de intensidade e duração, maior 

valor a qualidade visual assumirá, dado representar um acréscimo de zonas iluminadas para o observador. A Tabela 

44 apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros. 

O cálculo destes dois parâmetros é efectuado de acordo com a sua distribuição geográfica referente a cada unidade 

visual de paisagem identificada, sendo o valor resultante posteriormente reclassificado de acordo com a 

ponderação associada à qualidade visual para cada classe, de acordo com o modelo da Figura 53. 

O modelo de ponderação dos diferentes pesos associados a cada parâmetro de valoração da qualidade visual é 

apresentado na Tabela 45. 

Para a presente análise foram adoptados os intervalos de valoração presentes na Tabela 46. 
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Tabela 44. Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (Relevo). 

Qualidade Visual do Relevo Ponderação 

Declive 

0 - 6 1 

6 - 12 2 

> 12 3 

Orientação de Encostas 

noroeste / norte / nordeste 1 

plano 2 

este / sudeste / sul / sudoeste / oeste 3 

 

 

Unidades Visuais de Paisagem (UVP)  U  Relevo (Declive e Orientação de Encostas) 

 

Σ[(Área da Classe de Relevo (Declive e Orientação de Encostas) /Área UVP) x Ponderação do Relevo] 

 

Qualidade Visual do Relevo 

 

Qualidade Visual do Relevo  U Qualidade Visual UVP 

 

Σ [(Aspectos Visuais Intrínsecos x 2) + (Óptimo Ecológico x 2) + Declive + Orientação de Encostas] 

 

Qualidade Visual das Unidades Visuais de Paisagem 

Figura 53. Modelo de Avaliação da Qualidade Visual das UVP. 

Efectuando-se o arredondamento dos valores finais da análise obtemos a classificação da qualidade visual, de 

acordo com a distribuição de classes presente na Tabela 47. 

A Qualidade Visual da área em estudo pode-se sintetizar como elevada / média correspondente a cerca de 65,4% 

e 33,06%, respectivamente, sendo que, apenas, cerca de 1,6% do território possui uma qualidade visual baixa. Esta 

última percentagem da área de estudo, corresponde, maioritariamente, a territórios artificializados associados a 

áreas de edificado, a vias de comunicação e a zonas de pouca representatividade associadas a zonas de extração 

de inertes e territórios abandonados. 
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Tabela 45. Qualidade Visual da Paisagem (Valoração Final). 

Unidade Visual de 
Paisagem 

Ponderação 

Qualidade 
Visual 

2 2 1 1 

Aspectos 
Visuais 

Intrínsecos 

Óptimo 
Ecológico 

Declive 
Orientação 
de Encostas 

Território Artificializado 

Tecido urbano 1 1 1,61 2,32 7,93 

Indústria, comércio e 
transportes 

1 1 1,37 2,11 7,49 

Áreas de extração de 
inertes, áreas de deposição 
de resíduos e estaleiros de 
construção 

1 1 2,16 2,72 8,87 

Espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, 
culturais e de lazer, e 
zonas histórica 

2 1 1,41 2,40 9,81 

Áreas Agrícolas e Agro-Florestais 

Culturas temporárias 2 2 1,44 2,23 11,67 

Culturas permanentes 2 2 1,62 2,24 11,86 

Pastagens permanentes 2 2 1,74 2,21 11,95 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

3 2 1,69 2,18 13,87 

Florestas, Meios Naturais e Semi-Naturais 

Florestas 3 3 1,80 2,06 15,85 

Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e 
herbácea 

3 3 2,07 2,25 16,31 

Corpos de Água 

Águas interiores 3 3 1,15 2,11 15,26 

Galeria ripícola 3 3 1,37 2,13 15,50 

 

Tabela 46. Qualidade Visual da Paisagem (Intervalos de valoração). 

Qualidade Visual 

6 - 9 Baixa 

10 - 13 Média 

14 -18 Elevada 

 

O Anexo K – Carta de Qualidade Visual representa a Qualidade Visual das unidades visuais de paisagem de acordo 

com a valoração expressa no quadro anterior. 
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Tabela 47. Qualidade Visual da Paisagem (Avaliação Final). 

Unidade Visual de Paisagem Qualidade Visual 

Tecido urbano 7,93 

Baixa (1) 
Indústria, comércio e transportes 7,49 

Áreas de extração de inertes, áreas de deposição 
de resíduos e estaleiros de construção 

8,87 

Espaços verdes urbanos, equipamentos 
desportivos, culturais e de lazer, e zonas histórica 

9,81 

Média (2) Culturas temporárias 11,67 

Culturas permanentes 11,86 

Pastagens permanentes 11,95 

Áreas agrícolas heterogéneas 13,87 

Elevada (3) 

Florestas 15,85 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 16,31 

Águas interiores 15,26 

Galeria ripícola 15,50 

 

3.4.1.2.1.3. Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção de um território encontra-se, assim, directamente relacionada com a sua a 

intervisibilidade - correspondente a uma propriedade do território em função do grau de visibilidade recíproca de 

todas as áreas analisadas entre si. Deste modo é valorizada a existência de amplas panorâmicas no horizonte visual 

de cada ponto do território. O seu valor é proporcional à altitude relativa da área e do contraste de altitudes 

presentes em seu redor. A determinação da intervisibilidade efectua-se através de emissões visuais a partir de 

alguns pontos de observação seleccionados aleatoriamente ou em função da sua importância no contexto do 

território analisado, podendo corresponder a vias de comunicação, praças, miradouros ou outros pontos notáveis 

de uma dada paisagem. A bacia visual define-se, deste modo, como a área a partir da qual é visível um conjunto 

de pontos ou, reciprocamente, a zona visível desde um ponto ou conjunto de pontos. Num terreno de relevo 

acidentado a sua delimitação poderá coincidir com as linhas de cumeada. Uma bacia visual ideal seria, por 

exemplo, formada por uma zona interior de carácter troncocónico regular e liso (Bolós, 1992). As metodologias 

para determinar a bacia visual de um determinado ponto baseiam-se, fundamentalmente, no traçado de emissões 

visuais desde um ponto até à sua intersecção com a altura do relevo circundante, efectuadas sobre uma fonte 

topográfica, como a altimetria de um dado território. A constituição do modelo tridimensional do terreno, 

elaborado com uma resolução de 10x10 metros possibilitou a derivação analítica da informação fisiográfica de 

base para a persecução da análise referente à Caracterização das Unidades Visuais de Paisagem e da Sensibilidade 

Visual da Paisagem. A reclassificação das classes de valores obtidas possibilitou a constituição da base analítica 

para a elaboração da cartografia sobre a qual assenta o estudo da capacidade de absorção visual. 

A seleção dos pontos de observação representativos da presença humana no território foi elaborada com base na 

representatividade/frequência de observadores associada, tanto aos eixos rodoviários da área de referência, como 

a pontos específicos referentes elementos singulares da paisagem ou áreas de observação da paisagem. Após a sua 

identificação, dada a sua distribuição territorial, considerou-se não haver na área de estudo uma hierarquia de 

pontos de visualização que justificasse uma ponderação analítica diferenciada, sendo a mesma substituída pela 

densidade de marcação destes pontos, onde são identificados vários pontos de acordo com a representatividade da 
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presença humana. Os pontos de observação (panorâmicos) utilizados como referência para a elaboração da 

capacidade de absorção visual do território encontram-se apresentados no Anexo L – Carta de Absorção Visual 

(pontos representativos da presença humana sobre o território). Para a elaboração da Capacidade de Absorção 

Visual foram adoptados os intervalos de valoração presentes na Tabela 48. 

Tabela 48. Capacidade de Absorção Visual (Intervalos de Valoração). 

Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de Visibilidades  

0 - 3 Elevada 

4 - 6 Média 

7 - 9 Baixa 

 

Da análise desta cartografia, pode sintetizar-se a área como possuidora de uma elevada Capacidade de Absorção 

Visual representando aproximadamente 97% da área em estudo, sendo que cerca de 3,4% do território possui uma 

média Capacidade de Absorção Visual e, apenas, um valor residual, inferior a 1% corresponde a uma baixa 

Capacidade de Absorção Visual. 

3.4.1.2.1.4. Sensibilidade Visual da Paisagem 

A carta de Sensibilidade da Paisagem resulta da união temática entre a Carta de Qualidade Visual (elaborada com 

base na classificação das diferentes unidades visuais de paisagem) e a Carta de Absorção Visual. A legenda da 

carta foi elaborada de acordo com o modelo/matriz da Figura 54. 

 

Figura 54. Modelo da Sensibilidade Visual da Paisagem. 

 

A sucessão de eventos paisagísticos aqui presente dota esta paisagem de uma dinâmica interior elevada, nela 

coexistindo os efeitos da humanização que se traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela 

decorrem e das condições naturais de relevo e vegetação.  

A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita 

ao acolhimento de novas ações antrópicas, permite-nos sintetizar a área de estudo como possuidora de uma 

capacidade paisagística elevada, evidenciando uma reduzida vulnerabilidade à intrusão de elementos exógenos. 

Qualidade Visual da Paisagem +

Elevada (1) 4 3 2

Média (2) 5 4 3

Baixa (3) 6 5 4
Elevada (3) Média (2) Baixa (1) Capacidade de Absorção da Paisagem

Sensibilidade da Paisagem

Elevada

Média

Baixa

Sentido da Evolução da Sensibilidade da Paisagem
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Deste modo, pode sintetizar-se a área de estudo como possuidora de uma Sensibilidade Visual baixa/média 

possuindo uma área parcial de cerca de 33,7% e 66,3% respectivamente, sendo que se verifica apenas um valor 

residual, inferior a 1%, de áreas com Sensibilidade Visual elevada. A Sensibilidade Visual encontra-se 

representada no Anexo M – Carta de Sensibilidade Visual. 
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3.4.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.4.2.1. Metodologia 

Relativamente ao descritor ordenamento do território para a área de estudo recorreu-se aos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, regional e municipal. À escala nacional consultou-se o Programa Nacional da 

Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) aprovado pela lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, à escala regional 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo Central (PROF AC) e ao nível municipal os Planos Diretor Municipal de Alandroal (PDM 

Alandroal) e de Reguengos de Monsaraz (PDM Reguengos de Monsaraz). 

3.4.2.2. Identificação e caraterização 

3.4.2.2.1. Divisão administrativa e acessibilidades 

A área de implantação do projeto localiza-se no distrito de Évora, concelhos de Alandroal e de Reguengos de 

Monsaraz pertencendo às freguesias de Santiago Maior e do Corval. A rede de acessibilidades é constituída, por 

uma estrada municipal de acesso que não sofrerá qualquer intervenção durante o processo de execução do projeto 

e não constituem servidões e /ou restrições de utilidade pública, estando assegurada a faixa envolvente de 50 m 

área de projeto necessária para a sua preservação. 

3.4.2.2.2. Instrumentos de Gestão Territorial 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor para área de estudo correspondem ao PROT Alentejo (resolução do 

Conselho de Ministros 53/2010 de 2 de Agosto) e o PDM de Alandroal (resolução do Conselho de Ministros 

150/97 de 15 de Setembro) e PDM de Reguengos de Monsaraz (resolução do Conselho de Ministros 106/95 de 16 

de Outubro, rectificado pela resolução de ministros 10/99 e mais recentemente alterado pela resolução do conselho 

de Ministros 161- A/2007).  

Tendo em conta o Plano Diretor Municipal de Alandroal, nomeamente a análise da planta de ordenamento do 

território, verifica-se a incompatibilidade ao nível da edificação das barragens e das albufeiras associadas, já que 

que ocupam uma área classificada como espaços agrícolas preferenciais, em que segundo o PDM de Alandroal 

tem o objectivo de se destinarem à exploração agrícola e outras atividades afins complementares, sendo interdita 

a construção nestas áreas. É igualmente incompatível a localização de estruturas agrícolas de regadio, 

nomeadamente a área de implantação do pivô 1, que se encontra projectado para uma área classificada com o Uso 

Múltiplo Silvopastoril do Tipo I, e que consiste numa floresta aberta de sobreiros ou azinheiras com vários tipos 

de sobcoberto herbáceo e tem como objectivo a conservação e manutenção das áreas de montado de azinho e/ou 

sobro não sendo compatível com o sistema de cultura de regadio (Figura 55). Na Figura 56 é apresentada a 

sobreposição do projecto com a planta de ordenamento do território do concelho de Reguengos de Monsaráz, 

verificando-se que as áreas de regadio (pivôs) e o espelho de água se sobrepõem com o espaço agro-silvo-pastoril. 
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Figura 55. Excerto da Carta de Ordenamento de Alandroal (Extraído do PDM). 
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Figura 56. Excerto da Carta de Ordenamento de Reguengos (extraído do PDM). 

3.4.2.2.3. Condicionantes legais 

3.4.2.2.3.1. Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional 

Um dos instrumentos de ordenamento que poderá constituir um condicionante é a Reserva Ecológica Nacional 

(REN), nomeadamente nas áreas de inundação pelas albufeiras projectadas. 

Outro dos instrumentos de Ordenamento do Território que deverá ser analisado é a Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) e neste caso e à semelhança da (REN) poderá constituir uma condicionante à execução do projecto. 

Após análise destes condicionantes conclui-se que a implantação das barragens e albufeiras vão afetar áreas de 

REN (Reserva Ecológica Nacional), nomeadamente os cursos de água e as áreas estratégicas de recarga de 

aquíferos e de RAN (Reserva Agricola Nacional). Em sequência de tais incompatibilidades deverão requeridas os 

pareceres das entidades competentes para o efeito. 

No presente caso algumas das áreas de REN e de RAN sobrepõem-se-se e estão confinadas.  

Seguidamente apresenta-se um excerto das cartas de condicionantes apresentadas nos planos diretores municipais 

de Alandroal (Figura 57 e Figura 58) e a carta de condicionantes apresentada no PDM de Reguengos de Monsaraz 

(Figura 59), nas quais se apresenta a sobreposição dos elementos constituintes do projecto, distinguindo-se os 

elementos que faltam construir, os parcialmente construídos e aqueles que já encontram construídos. 

 

Espaço Agro-Silvo-Pastoril 

Limite do Projeto 

Espaço Agrícola Preferencial 
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Figura 57. Área de REN (extraído do PDM de Alandroal). 

 

Figura 58. Área de RAN (Excerto retirado do PDM de Alandroal). 
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Figura 59. Área de REN e RAN – carta de Condicionantes (excerto do PDM de Reguengos de Monsaraz). 

3.4.2.2.3.2. Áreas sensíveis 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio prevê a proteção do sobreiro e da azinheira e deverão ser 

salvaguardados todos os procedimentos constantes neste diploma, no que respeita ao abate das azinheiras e dos 

sobreiros presentes na área. No presente projeto prêve-se o abate de azinheiras na construção das barragens e 

albufeiras, nos 5 pivôs, e nas parcelas propostas para vinha. O pedido de autorização para abate das azinheiras 

encontra-se pendente no ICNF. 

De acordo com a cartografia da delimitação da REN para os concelhos de Alandroal, de acordo com a revisão do 

PDM publicado no Aviso n.º 12482/2015 de 27 de Outubro, e de Reguengos de Monsaraz, aprovada por Despacho 

(extrato) n.º 9098/2013 de 11 de Julho, as áreas de afectação, de acordo com os usos a implementar, estão 

resumidas na Tabela 49 e apresenta-se a respectiva cartografia e das áreas de intercepção quer com culturas 

temporárias de regadio, Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo e 

reservatórios de barragens. 

Define-se ainda o enquadramento do projecto segundo o PROTA, o qual constitui um instrumento regional de 

ordenamento do território que visa a definição de uma estratégia regional de desenvolvimento territorial. No caso 

específico do PROT Alentejo os objectivos são claros, por um lado pretende-se uma abertura ao exterior, o reforço 

da competitividade, a conservação e a valorização do ambiente e do património natural, o desenvolvimento 

sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais, bem como a diversificação e a qualificação da base 

económica regional através do desenvolvimento dos sectores tradicionais e emergentes com destaque para os 

sistemas agro-silvo-pastoris e potencial turístico. 
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Tabela 49. Quadro síntese de áreas de REN afectadas pelo projecto. 

Tipologia   Concelho Área (m2) 

Reservatórios de barragens Alandroal  7483 

Infra-estruturas de captação, tratamento e 
abastecimento de águas para consumo 

Alandroal 3024 

Culturas temporárias de regadio Alandroal 8440 

Reservatórios de barragem  Reguengos de Monsaraz 2177 

Infra-estruturas de captação, tratamento e 
abastecimento de águas para consumo 

Reguengos de Monsaraz  1132 

Culturas temporárias de regadio Reguengos de Monsaraz 54133 

Área total  139550 

 

A área de projeto localiza-se no subsistema territorial fronteiriço do Alentejo Central e abrange áreas de 

conectividade ecológica. No que respeita as actividades Agroflorestais enquadra-se nos sistemas Agro-

silvopastoril e agrícola. 
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3.4.3. SOCIOECONOMIA 

3.4.3.1. Metodologia 

Dada a tipologia do projeto em apreço, considerou-se que, para a avaliação dos impacte ambiental nos aspetos 

socioeconómicos, os indicadores a analisar seriam os relacionados com a população e as atividades económicas 

locais. 

Deste modo, ao nível concelhio (Alandroal e Reguengos de Monsaraz) e ao nível da freguesia (Santiago Maior e 

Corval), para os decénios 1991, 2001 e 2011, para a caraterização de referência, foram analisados os dados 

publicados nos Censos (1991, 2001 e 2011) pelo INE, para os indicadores: 

 População residente; 

 Distribuição da população residente por escalão etário; 

 Taxa de atividade da população residente economicamente ativa; e 

 Número de empresas por setor de atividade económica. 

 Quanto a variáveis micro-demográficas, para os anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, foram analisados 

os seguintes dados publicados pelo INE: 

 Taxa bruta de natalidade; 

 Taxa bruta de mortalidade; 

 Índice de envelhecimento; 

 Taxa de crescimento natural; e 

 Taxa de crescimento migratório. 

 De forma a suportar melhor os resultados obtidos na análise dos indicadores identificados anteriormente, 

foram ainda analisadas as projeções realizadas pelo INE, para o período compreendido entre os anos 

2012-2060, para: 

 População residente; 

 Índice de envelhecimento; e 

 Saldo migratório. 

Para a definição dos impactes ambientais, comparam-se os resultados obtidos na caraterização de referência com 

os impactes expetáveis do Projeto. 

3.4.3.2. Identificação e caraterização 

A caraterização, ainda que sumária, dos aspetos socioeconómicos concelhios revela-se de grande importância para 

enquadrar o presente Projeto e, posteriormente, avaliar o impacte neste contexto o futuro Projeto. 

Conforme identificado na descrição do Projeto, este situa-se na freguesia de Santiago Maior, concelho de 

Alandroal, e na freguesia do Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, NUT III de Alentejo Central e NUT II 

de Alentejo. 

De acordo com os dados dos Censos de 2011, a freguesia de Santiago Maior conta com uma população total de 

2.205 habitantes, sendo 1.071 habitantes do sexo masculino (48,6% da população total de Santiago Maior), e 1.134 

habitantes do sexo feminino (51,4% da população total de Santiago Maior). Ao nível concelhio, Alandroal 

apresenta uma população total de 5.843 habitantes (3,5% da população do Alentejo Central), sendo 2.833 

habitantes do sexo masculino (48,49% da população total do Concelho de Alandroal), e 3.010 habitantes do sexo 

feminino (51,51% da população total do Concelho de Alandroal). 
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Na Tabela 50 apresentam-se os dados populacionais constantes nos Censos de 1991, 2001 e 2011. 

Em termos de distribuição da população residente por grupo etário, como se poderá verificar na Figura 60 tanto 

ao nível do Concelho, como ao nível da Freguesia, a área de estudo apresenta uma população envelhecida, 

situando-se maioritariamente no escalão etário entre os 25-64 anos, correspondendo, em 2011, ao nível concelhio, 

a 48,81% da população total de Alandroal. De salientar que o escalão etário de 65 anos ou mais, é o segundo 

escalão mais representativo, correspondendo a 30,41% da população total de Alandroal. 

Embora, para o decénio de 2011, não existam dados disponíveis ao nível da Freguesia de Santiago Maior, da 

análise dos decénios anteriores (1991 e 2001), estima-se que as percentagens de cada escalão não difiram muito 

das percentagens do Concelho de Alandroal. Por exemplo, para o decénio de 2001, as percentagens dos escalões 

anteriormente mencionados, foram de 47,54% e 27,94%, respetivamente. 

Da análise da Figura 60 é ainda possível constatar que os escalões etários 0-14 anos e 15-24, ao longo dos 3 

decénios analisados, apresentam uma tendência de decréscimo, apoiando o envelhecimento da população, tanto 

do Concelho de Alandroal, como da Freguesia de Santiago Maior. 

 

Tabela 50. População residente. 

Censos Zona Geográfica 
Total Grupos Etários 

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

1991 

NUT II: Alentejo 782331 381711 136670 107344 392603 145714 

NUT III: Alentejo Central 173216 83974 30286 23836 87206 31888 

CC:Alandroal                 7347 3611 1151 985 3616 1595 

FR: Santiago Maior 2784 1375 491 375 1374 544 

2001 

NUT II: Alentejo 776585 379310 106645 100507 395932 173501 

NUT III: Alentejo Central 173646 84246 24220 22686 87858 38882 

CC:Alandroal                 6585 3207 814 800 3131 1840 

FR: Santiago Maior 2557 1255 330 332 1245 650 

2011 

NUT II: Alentejo 757302 366739 102774 73753 397787 182988 

NUT III: Alentejo Central 166822 80222 22189 16562 87304 40767 

CC:Alandroal                 5843 2833 665 549 2852 1777 

FR: Santiago Maior 2205 1071 - - - - 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011. 
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Figura 60. Distribuição por grupo etário da população residente na área de estudo. 

Em termos de dinâmicas populacionais, sublinha-se que o Alentejo Central apresenta uma dinâmica de crescimento 

populacional superior à do Alentejo, no período 1991/2001. No entanto, no período 2001/2011, o Alentejo Central 

já apresenta um decréscimo populacional, acompanhando o decréscimo em todos os níveis.  

Ao nível da Freguesia, para os 3 decénios, Santiago Maior apresenta sempre um decréscimo da sua população 

residente, tendo uma redução de 227 habitantes no período de 1991/2001, e de 352 habitantes no período de 

2001/2011. 

Na Tabela 51 apresenta-se a variação da população residente para os períodos de referência 1991/2001 e 

2001/2011. 

Tabela 51. Variação da população residente (valores unitários). 

Período Zona Geográfica 
Total Grupos Etários 

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

1991/2001 

NUT II: Alentejo -5746 -2401 -30025 -6837 3329 27787 

NUT III: Alentejo 
Central 430 272 -6066 -1150 652 6994 

CC:Alandroal                -762 -404 -337 -185 -485 245 

FR: Santiago Maior -227 -120 -161 -43 -129 106 

2001/2011 

NUT II: Alentejo -19283 -12571 -3871 -26754 1855 9487 

NUT III: Alentejo 
Central -6824 -4024 -2031 -6124 -554 1885 

CC:Alandroal                -742 -374 -149 -251 -279 -63 

FR: Santiago Maior -352 -184 - - - - 
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Em termos de emprego, note-se que a população ativa (HM) em todos os níveis de análise, NUT II, NUT III, 

Concelho e Freguesia, está abaixo dos 47% da população total residente economicamente ativa para os 3 decénios 

em análise, valor significativamente baixo. Ao nível do Concelho e Freguesia, ainda que baixo, verifique-se o 

aumento da taxa de atividade da população total (HM) nos período em análise, salientando que este crescimento é 

suportado pelo aumento do emprego feminino, enquanto que o emprego masculino tem vindo sempre a diminuir. 

Nas Tabela 52 e Tabela 53 apresentam-se os dados relativos à taxa de atividade da população residente 

economicamente ativa e sua variação nos períodos de 1991/2001 e 2001/2011. 

Tabela 52. Taxa de atividade da população residente economicamente ativa. 

Zona Geográfica 

Taxa de atividade (%) 

1991 2001 2011 

HM H M HM H M HM H M 

NUT II: Alentejo 42 53,7 30,8 45,4 52,4 38,8 45,25 49,52 41,24 

NUT III: Alentejo Central 43,8 55 33,3 46,5 53 40,4 45,9 49,83 42,25 

CC:Alandroal                 40,8 52,4 29,6 40,8 49,1 32,8 41,74 47,97 35,88 

FR: Santiago Maior 41,3 50,8 32,1 39,8 48,8 31 - - - 
  Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011. 

 

Por sectores de atividade, no período intercensitário e num contexto de decréscimo da população empregada no 

Alentejo, as transformações ocorridas resumem-se a uma redução muito significativa da representatividade do 

sector secundário, com uma perda de 6.687 empresas em todo o Alentejo Central (300 empresas no Concelho de 

Alandroal), no período de 2001/2011. Embora a perda não seja tão significativa, ao nível Concelhio, os resultados 

para o sector primário também são negativos, sendo apenas positivos para o sector terciário, com um aumento a 

nível concelhio de 117 empresas. 

Na Tabela 54 apresentam-se os dados relativos ao número de empresas por sector de atividade.  

Na Tabela 55 apresenta-se a variação do número de empresas por sector de atividade. 

Conforme referido na descrição do projeto e sua localização, a parte Sul da Herdade da Rendeira está localizada 

no Concelho de Reguengos de Monsaraz, freguesia de Corval. 

Relativamente aos aspetos socioeconómicos, de acordo com os dados do INE de 2011, o Concelho de Reguengos 

de Monsaraz apresenta uma população total de 10.828 habitantes, sendo que a população total do Corval é de 

1.389 habitantes (12,83% da população total do Concelho de Reguengos de Monsaraz). 

Tabela 53. Variação da taxa de atividade para os períodos de 1991/2001 e 2001/2011. 

Zona Geográfica 

Variação da taxa de atividade (%) 

1991 - 2001 2001 - 2011 

HM H M HM H M 

NUT II: Alentejo 3,4 -1,3 8 -0,15 -2,88 2,44 

NUT III: Alentejo Central 2,7 -2 7,1 -0,6 -3,17 1,85 

CC:Alandroal                 0 -3,3 3,2 0,94 -1,13 3,08 

FR: Santiago Maior -1,5 -2 -1,1 - - - 
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Tabela 54. Número de empresas por sector de atividade económica. 

Zona geográfica 
2001 2011 

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário 

NUT II: Alentejo 38700 90294 194173 28062 65576 205053 

NUT III: Alentejo 
Central 9104 21128 45491 6451 14441 47104 

CC:Alandroal                 563 924 963 354 624 1080 

FR: Santiago Maior 215 411 305 - - - 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

 

Tabela 55. Variação do número de empresas por sector de atividade. 

Zona geográfica 
2001/2011 

Primário Secundário Terciário 

NUT II: Alentejo -10638 -24718 10880 

NUT III: Alentejo 
Central -2653 -6687 1613 

CC: Alandroal                 -209 -300 117 

FR: Santiago Maior - - - 

 

Em termos de dinâmica populacional, como se poderá ver na Figura 61. Distribuição por grupo etário da população 

residente na área de estudo., Reguengos de Monsaraz e o Corval apresentam uma dinâmica muito idêntica ao 

Alandroal e a Santiago Maior, respetivamente. 

 

Figura 61. Distribuição por grupo etário da população residente na área de estudo. 
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Como se pode verificar, também Reguengos de Monsaraz apresenta uma população envelhecida, sendo o escalão 

etário “25-64 anos” o mais representativo com 51,38% da população total do Concelho, seguido do escalão “65 

anos ou mais” que representa 24,14% da população total do Concelho. 

Constata-se também que tanto ao nível concelhio, como de freguesia, a população tem vindo a diminuir. Na Tabela 

56 apresentam-se as variações de população para os decénios em análise. 

Tabela 56. Variação da população residente (valores unitários). 

Período Zona Geográfica 
Total Grupos Etários 

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

1991/2001 

NUT II: Alentejo -5746 -2401 -30025 -6837 3329 27787 

NUT III: Alentejo 
Central 430 272 -6066 -1150 652 6994 

CC: Reguengos               -19 1 -373 -92 -59 505 

FR: Corval -142 -87 -54 -40 -141 93 

2001/2011 

NUT II: Alentejo -19283 -12571 -3871 -26754 1855 9487 

NUT III: Alentejo 
Central -6824 -4024 -2031 -6124 -554 1885 

CC: Reguengos               -554 -263 -88 -322 -37 -107 

FR: Corval -189 -88 - - - - 

 

Relativamente ao emprego, verifica-se igualmente que a população ativa (HM) em todos os níveis de análise, 

Concelho e Freguesia, está abaixo dos 47% da população total residente economicamente ativa para os 3 decénios 

em análise, valor significativamente baixo, conforme referido anteriormente. Ao nível do Concelho e Freguesia, 

ainda que baixo, tal como para o Alandroal e Santiago Maior, constata-se um aumento da taxa de atividade da 

população total (HM) nos período de 1991-2001, sendo de salientar que este crescimento é igualmente suportado 

pelo aumento do emprego feminino, enquanto o emprego masculino tem vindo sempre a diminuir para todos os 

decénios em análise. 

Nas Tabela 57 e Tabela 58 apresentam-se os dados relativos à taxa de atividade da população residente 

economicamente ativa e sua variação nos períodos de 1991/2001 e 2001/2011. Por sectores de atividade, no 

período intercensitário e num contexto de decréscimo da população empregada no Alentejo, para Reguengos de 

Monsaraz, verifica-se uma redução muito significativa do número de empresas no sector primário e secundário, 

acompanhada de um aumento do número de empresas no sector terciário. 

Na Tabela 59 apresentam-se os dados relativos ao número de empresas por sector de atividade. 

Tabela 57. Taxa de atividade da população residente economicamente ativa. 

Zona Geográfica 

Taxa de actividade (%) 

1991 2001 2011 

HM H M HM H M HM H M 

NUT II: Alentejo 42 53,7 30,8 45,4 52,4 38,8 45,25 49,52 41,24 

NUT III: Alentejo Central 43,8 55 33,3 46,5 53 40,4 45,9 49,83 42,25 

CC:Reguengos                42,5 54,8 30,9 44,2 52,5 36,4 43,55 48,63 38,73 

FR: Corval 45,9 56,6 35,6 41,4 51,1 32,6 - - - 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 
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Tabela 58. Variação da taxa de atividade para os períodos de 1991/2001 e 2001/2011. 

Zona Geográfica 

Variação da taxa de actividade (%) 

1991 - 2001 2001 - 2011 

HM H M HM H M 

NUT II: Alentejo 3,4 -1,3 8 -0,15 -2,88 2,44 

NUT III: Alentejo Central 2,7 -2 7,1 -0,6 -3,17 1,85 

CC:Reguengos                1,7 -2,3 5,5 -0,65 -3,87 2,33 

FR: Corval -4,5 -5,5 -3 - - - 

 

Tabela 59. Número de empresas por sector de atividade económica. 

Zona geográfica 
2001 2011 

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário 

NUT II: Alentejo 38700 90294 194173 28062 65576 205053 

NUT III: Alentejo Central 9104 21128 45491 6451 14441 47104 

CC: Reguengos                837 1316 2523 571 809 2707 

FR: Corval 137 219 260 - - - 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

 

Na Tabela 60 apresenta-se a variação do número de empresas por sector de atividade. 

Tabela 60. Variação do número de empresas por sector de atividade. 

Zona geográfica 
2001/2011 

Primário Secundário Terciário 

NUT II: Alentejo -10638 -24718 10880 

NUT III: Alentejo Central -2653 -6687 1613 

CC:Reguengos                -266 -507 184 

FR: Corval - - - 

 

Analisando as variáveis micro-demográficas Natalidade e Mortalidade dos últimos 5 anos (2011, 2012, 2013, 2014 

e 2015), constata-se que a taxa bruta de natalidade da região do Alentejo Central apresenta um decréscimo desde 

2011, tornando-se crescente a partir de 2014. Embora com descidas e subidas mais acentuadas, a mesma tendência 

é apresentada pelo Alandroal. Já Reguengos de Monsaraz apresenta o seu ponto de inflexão positiva em 2013, 

mantendo até à data uma tendência crescente. 

Apesar da taxa bruta de natalidade apresentar uma tendência crescente positiva, também a taxa bruta de 

mortalidade apresenta uma tendência crescente para os 5 anos analisados, tanto ao nível regional, como ao nível 

concelhio, com exceção para o Alandroal que em 2014 inverteu esta tendência, apresentando desde então um 

decréscimo da taxa bruta de mortalidade, situação que, a manter-se, poderá traduzir-se num contributo muito 

positivo na regressão do envelhecimento da população do concelho. 

Analisando o índice de envelhecimento da população, constata-se que, tanto a nível regional como concelhio, 

desde 2011 este índice tem vindo a subir progressivamente, sendo o Alandroal que apresenta um valor mais 
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elevado deste índice com uma média de 277 indivíduos com 65 ou mais anos por cada 100 indivíduos com menos 

de 15 anos. 

Nas Tabela 61 e Figura 62 apresentam-se os dados existentes relativos à Taxa Bruta de Natalidade, a Taxa Bruta 

de Mortalidade e o Índice de Envelhecimento da População. 

Tabela 61. Taxa Bruta de Natalidade, a Taxa Bruta de Mortalidade e Índice de Envelhecimento da População. 

Período de 

referência 

Local de 

residência 

(NUTS - 2013) 

Índice de 

envelhecimento 

Taxa bruta de 

natalidade 

Taxa bruta de 

mortalidade 

Taxa de 

crescimento natural 

N.º ‰ ‰ ‰ 

2011 

Portugal 127,6 9,2 9,7 -0,5 

Continente 130,5 9,1 9,8 -0,7 

Alentejo 175 8,1 13,4 -5,3 

Alentejo Central 183,5 8,2 12,2 -4 

Alandroal 270,6 7 13,7 -6,7 

Reguengos de 

Monsaraz 172,7 7 11,7 -4,7 

2012 

Portugal 131,1 8,5 10,2 -1,7 

Continente 134 8,5 10,3 -1,8 

Alentejo 177,1 7,9 13,9 -6 

Alentejo Central 186,9 7,8 13,3 -5,5 

Alandroal 276,6 6,8 16 -9,2 

Reguengos de 

Monsaraz 171,8 8,7 12,5 -3,8 

2013 

Portugal 136 7,9 10,2 -2,3 

Continente 138,9 7,9 10,2 -2,3 

Alentejo 180,7 7,1 13,6 -6,5 

Alentejo Central 190,7 7,1 13,2 -6,1 

Alandroal 274,3 5,3 16,9 -11,6 

Reguengos de 

Monsaraz 176,2 6,6 14,2 -7,6 

2014 

Portugal 141,3 7,9 10,1 -2,2 

Continente 144,3 7,9 10,1 -2,2 

Alentejo 186,5 7 13,5 -6,5 

Alentejo Central 196,4 6,8 13,4 -6,6 

Alandroal 282,8 4 17,2 -13,2 

Reguengos de 

Monsaraz 178,3 7,4 14,7 -7,3 

2015 Portugal 146,5 8,3 10,5 -2,2 
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Período de 

referência 

Local de 

residência 

(NUTS - 2013) 

Índice de 

envelhecimento 

Taxa bruta de 

natalidade 

Taxa bruta de 

mortalidade 

Taxa de 

crescimento natural 

N.º ‰ ‰ ‰ 

Continente 149,6 8,2 10,5 -2,3 

Alentejo 191,6 7,6 14,4 -6,8 

Alentejo Central 201,8 7,5 13,8 -6,3 

Alandroal 282,9 6,8 16,1 -9,3 

Reguengos de 

Monsaraz 180,8 9,1 15,4 -6,3 

Fonte: INE. 

 

Figura 62. Análise da Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade e Índice de Envelhecimento. 

Relativamente à migração de população, na Tabela 62 apresentam-se os dados existentes para os últimos 5 anos 

relativos à taxa de crescimento migratório (relação (imigração - emigração / população absoluta), ao nível nacional, 

regional e concelhio. 

Como se pode constatar nos dados apresentados na Tabela 62, quer a nível nacional, como a nível regional e 

concelhio, as taxas de crescimento migratório são negativas, o que representam que a emigração é superior à 

imigração, traduzindo-se numa perda de população. Do período analisado, tanto o Alandroal, como Reguengos de 

Monsaraz apresentam a sua taxa mais elevada em 2014, baixando para valores médios em 2015. 

Com taxas de crescimento natural negativas e taxas de crescimento migratório igualmente negativas, para ambos 

os concelhos, justifica-se a diminuição da população residente nos três decénios analisados. 

Tendo em conta os dados existentes no INE, para a projeção 2012-2060 no Alentejo, analisou-se a evolução da 

População Residente versus o Índice de Envelhecimento e, também, a População Residente versus o Saldo 

Migratório (Tabela 63). 
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Tabela 62. Evolução da taxa de crescimento migratório. 

Local de residência 

Taxa de crescimento migratório (%)  

2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % 

Portugal -0,23 -0,36 -0,35 -0,29 -0,1 

Continente -0,21 -0,37 -0,35 -0,28 -0,08 

Alentejo -0,05 -0,16 -0,07 -0,7 -0,55 

Alentejo Central -0,39 -0,48 -0,4 -0,87 -0,7 

Alandroal -0,74 -0,82 -0,75 -1,05 -0,8 

Reguengos de Monsaraz -0,1 -0,21 -0,13 -0,64 -0,5 

Fonte: INE. 

Tabela 63. Dados relativos às projeções 2012-2060 para a população residente, o saldo migratório e o índice de 
envelhecimento no Alentejo. 

Projeções 2012 - 2060 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência  

Cenário 

População 
residente 

Saldo 
migratório  

Índice de 
envelhecimento  

N.º N.º N.º 

2060 Alentejo Central 536.737 976 325 

2059 Alentejo Central 540.957 974 327 

2058 Alentejo Central 545.212 972 328,8 

2057 Alentejo Central 549.499 970 329,6 

2056 Alentejo Central 553.811 968 330,2 

2055 Alentejo Central 558.149 966 330,4 

2054 Alentejo Central 562.517 964 330,4 

2053 Alentejo Central 566.879 962 330,1 

2052 Alentejo Central 571.238 960 329,5 

2051 Alentejo Central 575.584 958 328,9 

2050 Alentejo Central 579.912 956 328,1 

2049 Alentejo Central 584.198 953 327,2 

2048 Alentejo Central 588.445 951 325,5 

2047 Alentejo Central 592.637 949 323,8 

2046 Alentejo Central 596.758 947 321,7 

2045 Alentejo Central 600.809 944 319,7 

2044 Alentejo Central 604.797 942 317,2 

2043 Alentejo Central 608.705 940 315 

2042 Alentejo Central 612.557 937 312,7 

2041 Alentejo Central 616.310 935 308,8 

2040 Alentejo Central 620.016 932 304,9 

2039 Alentejo Central 623.657 930 301,4 

2038 Alentejo Central 627.262 927 298,2 
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Projeções 2012 - 2060 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência  

Cenário 
População 
residente 

Saldo 
migratório  

Índice de 
envelhecimento  

N.º N.º N.º 

2037 Alentejo Central 630.813 925 295,5 

2036 Alentejo Central 634.344 922 293 

2035 Alentejo Central 637.869 919 290,5 

2034 Alentejo Central 641.388 869 287,8 

2033 Alentejo Central 644.976 816 285,3 

2032 Alentejo Central 648.659 761 282,5 

2031 Alentejo Central 652.433 702 279,3 

2030 Alentejo Central 656.339 641 275,5 

2029 Alentejo Central 660.359 576 271,5 

2028 Alentejo Central 664.535 507 266,8 

2027 Alentejo Central 668.854 433 261,8 

2026 Alentejo Central 673.316 355 254,7 

2025 Alentejo Central 677.929 271 247,6 

2024 Alentejo Central 682.676 181 240,2 

2023 Alentejo Central 687.550 83 234,4 

2022 Alentejo Central 692.548 -23 227,7 

2021 Alentejo Central 697.646 -139 222,3 

2020 Alentejo Central 702.831 -269 217,1 

2019 Alentejo Central 708.114 -413 210,9 

2018 Alentejo Central 713.476 -576 205,2 

2017 Alentejo Central 718.926 -764 200,2 

2016 Alentejo Central 724.458 -986 195,3 

2015 Alentejo Central 730.135 -1 257 190,8 

 

Dos dados recolhidos, constata-se que é prevista uma redução significativa e constante na população residente no 

Alentejo, sendo esta redução acompanhada da subida do envelhecimento da população que tende a estabilizar a 

partir de 2050. 

No que diz respeito ao saldo migratório, este atingiu o seu ponto máximo negativo em 2015, ano em que altera a 

sua tendência. No entanto, o saldo migratório manter-se-á negativo até 2022. Apenas em 2023 é esperado que a 

imigração seja superior à emigração, traduzindo-se num retorno da população ao Alentejo. 

As Figura 63 e Figura 64 ilustram os resultados obtidos. 

Relativamente ao desemprego, analisaram-se os dados mensais existentes no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), para os concelhos do Alandroal e Reguengos de Monsaraz, no período de Janeiro de 2009 a 

Novembro de 2016 (Tabela 64). 
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Tabela 64. Dados relativos ao desemprego mensal registado nos concelhos de Alandroal e Reguengos de Monsaraz. 

Estatísticas Mensais por Concelho do Desemprego Registado - Instituto de Emprego e Formação Profissional Média 
Anual Data Jan-09 Fev-09 Mar-09 Abr-09 Mai-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 

Alandroal 219 215 252 239 225 244 254 212 251 284 248 247 241 

Reguengos de Monsaraz 545 539 575 640 638 650 687 671 762 703 634 602 637 

Data Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10   

Alandroal 273 273 359 350 317 321 339 333 280 311 326 303 315 

Reguengos de Monsaraz 711 672 681 714 628 710 661 645 609 670 628 601 661 

Data Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11   

Alandroal 296 292 318 320 280 276 271 261 314 324 331 317 300 

Reguengos de Monsaraz 572 573 593 555 546 531 507 463 548 580 584 603 555 

Data Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-12 Nov-12 Dez-12   

Alandroal 330 329 346 359 337 323 343 349 362 415 395 413 358 

Reguengos de Monsaraz 610 645 691 664 647 675 685 720 686 712 733 729 683 

Data Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13   

Alandroal 407 439 403 402 364 290 328 293 267 290 278 302 339 

Reguengos de Monsaraz 729 774 857 833 830 810 883 875 825 860 824 819 827 

Data Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14   

Alandroal 336 341 358 304 241 285 319 293 298 298 281 287 303 

Reguengos de Monsaraz 782 738 738 751 690 723 684 653 728 736 619 589 703 

Data Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15   

Alandroal 270 280 257 264 261 251 285 266 275 299 298 334 278 

Reguengos de Monsaraz 598 642 694 703 666 672 613 613 675 705 669 595 654 

Data Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Out-16 Nov-16 Dez-16   

Alandroal 319 343 360 332 314 257 216 212 216 249 267 Ind. 280 

Reguengos de Monsaraz 637 687 740 749 725 677 659 648 648 645 607 Ind. 675 
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Figura 63. Projeção 2012-2060 para a População Residente e o Índice de Envelhecimento da População no 
Alentejo. 

Figura 64. Projeção 2012 - 2060 para a População Residente e o Saldo Migratório da População no Alentejo. 

Na Figura 65 apresenta-se a ilustração dos dados recolhidos. 

Como se pode verificar, para o período analisado, tanto o Alandroal como Reguengos de Monsaraz, apresentam 

uma grande variação mensal no número de desempregados. No entanto, é notório que ambos os concelhos 

atingiram o seu ponto máximo de desemprego no primeiro e segundo trimestre de 2013, apresentando desde esse 

período uma diminuição progressiva do número de desempregados. Considerando os dados dos Censos 2011 para 

a população economicamente ativa no Alandroal e em Reguengos de Monsaraz, o desemprego médio para o 

período analisado corresponde a 12,38% e 14,30% da população ativa, respetivamente. 
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Figura 65. Desemprego mensal registado nos concelhos de Alandroal e Reguengos de Monsaraz. 

Considerando os indicadores apresentados, principalmente as projeções negativas previstas, torna-se primordial 

atrair projetos para o Alentejo que promovam o seu desenvolvimento social e económico e apoiem na fixação da 

população residente. 

De acordo com o Relatório dos Resultados Definitivos dos Censos 2011, a análise do ramo de atividade de 

especialização regional mostra que a “Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca” aparece como o setor de 

especialização da generalidade da região do Alentejo, abrangendo 55 dos 58 municípios existentes na região. Os 

municípios de Portalegre e Évora distinguem-se por apresentarem as “Outras atividades de serviços” como áreas 

de especialização económica. Sines é o único município da região do Alentejo a evidenciar como ramo de 

especialização as atividades económicas ligadas à Industria. 

Em suma, importa salientar que, dos dados apresentados para os 3 decénios analisados, a área em apreço - 

Freguesia de Santiago Maior e Corval, Concelho de Alandroal e Reguengos de Monsaraz – apresenta uma perda 

de população residente principalmente nos escalões etários 0-14 e 15-24, promovendo o envelhecimento da 

população residente. Embora se verifique um ligeiro aumento na população residente economicamente ativa, 

verifica-se uma diminuição significativa do número de empresas nos sectores de atividade primários e secundários, 

especialmente no setor secundário, o que poderá vir a traduzir-se num aumento da população residente 

desempregada a curto prazo. 
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4. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Para identificar, caraterizar e avaliar as principais ações geradoras de efeitos benéficos ou prejudiciais no ambiente 

da área em estudo, utilizou-se uma metodologia que tem em conta o tipo de fatores que, em cada uma das fases, é 

responsável pela sua ocorrência, sendo a avaliação dos impactes ambientais efetuada de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

 Natureza do impacte: impactes positivos (+), negativos (-) ou nulos (0). 

 Duração: os impactes ocorrem em intervalo de tempo limitado (temporários) ou ilimitado (permanentes). 

 Efeito temporal: tempo que medeia o momento do início da ação e a ocorrência do impacte (imediato, de 

médio ou longo prazo). 

 Tipo do impacte: impacte indireto, se é causado de forma indireta pela implementação do Projeto, ou 

direto, se é causado pela implementação do Projeto. 

 Significância do impacte: três níveis de significância: muito significativos, significativos ou pouco 

significativos. 

 

Para que se possa identificar melhor os impactes expetáveis, o próximo capítulo apresenta a evolução previsível 

da situação de referência em caso de ausência do Projeto. 
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4.2. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

A manterem-se as caraterísticas de exploração dos últimos anos, com exploração de gado extensiva de baixa 

intensidade e culturas de forragem e pasto associadas, não se espera que as caraterísticas predominantes da 

propriedade, dos habitats e da fauna associada se altere, pois os ecossistemas presentes evoluíram neste tipo de 

condições comuns e tradicionais na região. 

A área de cercado cinegético para caça maior deverá manter o desenvolvimento de estrato arbóreo e o adensamento 

florestal, que depende da gestão feita. No entanto, as espécies presentes, tipicamente florestais ou que atravessam 

a área, uma vez que esta disponibiliza consideráveis zonas de refúgio, tenderão a manter-se na área. 

Os planos de água tendem a naturalizar-se ou degradar-se consoante a pressão a que estejam sujeitos, em particular 

a pressão de utilização pelo gado, que destrói a vegetação e consolidação das margens. 
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4.3. AMBIENTE 

4.3.1. CLIMA 

4.3.1.1. Identificação e caraterização de impactes 

No que se refere ao descritor Clima, não são expetáveis quaisquer impactes diretos ou indiretos decorrentes da 

implementação do Projeto. 

4.3.1.2. Avaliação de impactes 

Os impactes ambientais no descritor Clima são nulos ou inexistentes. 
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4.3.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.3.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

Os principais impactes a apontar para este descritor ocorrem nas fases de construção do Projeto. 

4.3.2.1.1. Fase de construção 

Na fase de construção das barragens é possível identificar os seguintes impactes: 

 Compactação do terreno, devido a construções e movimentação da maquinaria utilizada. 

 Operações de desmonte, escavação ou aterro, as quais alteram as características geológicas, 

geomorfológicas e estruturais do terreno na área de implementação da barragem. 

Devido às características geológicas da área, todos os impactes atrás descritos apresentam significância reduzida: 

 O facto de se tratar de um maciço rochoso compacto torna pouco significativa a compactação por pressão 

de veículos circulantes ou resultante do próprio volume de construção. 

 As ações de escavação decorrerão dentro da área futuramente ocupada pela albufeira, pelo que não irão 

afectar áreas exteriores à mesma, o que reduzirá os impactes externos à zona de intervenção do Projecto. 

 A ação de aterro ocorrerá numa zona limitada do terreno (área de implantação da barragem, numa zona 

mais encaixada do vale) e não envolverá a sobreposição com litologias de especial interesse, porque 

comum em muitas zonas do Alentejo e sem especial interesse económico conhecido. 

 Não há, na zona do Projecto, nenhuma informação, nem é visível localmente a existência de possíveis 

áreas com interesse para a preservação de monumentos geológicos ou indícios de rochas que possam ter 

interesse quer para a prospeção mineira, quer como rocha ornamental. 

4.3.2.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração é possível prever os seguintes impactes: 

 Aceleração da erosão, devido à destruição do coberto vegetal nas margens da albufeira (área interníveis). 

 Modificação das condições de alteração da rocha sob a albufeira e sob a área de rega, com maior 

circulação de água dentro do maciço rochoso, originando uma maior alteração química no mesmo. 

Devido às características geológicas da área, os impactes na dase de exploração apresentam significância reduzida: 

 Para além da manutenção da compactação na área de construção da barragem, não haverá um acréscimo 

de compactação nas restantes áreas; trata-se de um efeito permanente, localizado, imediato, directo e 

pouco significativo. 

 A erosão será um facto na zona de variação de níveis da albufeira, mas, tendo em atenção o pequeno 

volume e a reduzida extensão do espelho de água, a ondulação será muito limitada, o que, juntamente 

com os declives suaves, permite afirmar que a erosão será muito reduzida. 

 A morfologia da rede de drenagem não será significativamenbte alterada, com excepção para a criação 

da própria albufeira. 

 O incremento da taxa de alteração da rocha, motivada pela maior infiltração devido à presença da 

albufeira e de uma zona de rega, será de reduzida expressão, tendo em conta a tipologia das rochas 

presentes no local, com permeabilidade intrínseca reduzida; a alteração dar-se-á mais a nível das fracturas, 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          212 

onde haverá já processos de alteração a decorrer na actualidade que poderão ser um pouco mais 

acelerados. 

4.3.2.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação não se prevê qualquer tipo de incidência, com excepção de que as rochas voltarão a estar 

diretamente expostas à atmosfera nas zonas anteriormente cobertas. 

4.3.2.2. Avaliação de impactes 

Tabela 65. Avaliação de impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Efeito temporal e 

duração do impacte 
Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Compactação do 
terreno 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
significativo 

Operações de 
desmonte do terreno 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
Significativo 

Operações de aterro Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
Significativo 

Modificação das 
características 
topográficas 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Compactação do 
terreno 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
significativo 

Erosão Negativo 
Permanente e de 

Longo Prazo 
Indirecto 

Pouco 
Significativo 
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4.3.3. SOLO 

4.3.3.1. Identificação e caraterização de impactes 

Os impactes sobre o solo decorrentes das diferentes fases de implementação do projecto (construção, exploração) 

correspondem, em maior ou menor escala, de acordo com a tipologia do projecto (agrícola ou hidráulico) à 

degradação, ocultação e/ou destruição do recurso, relacionando-se o seu grau de significância com o valor inerente 

a cada unidade pedológica descrita. A Tabela 66 e a Tabela 67 permitem aferir a afectação directa do recurso 

(solo/capacidade de uso) pelos elementos de projecto que, mediante a alteração da situação actual, sobre ele 

exercem uma ação concreta e definida no tempo. 

Tabela 66. Afectação dos Solos na Área de Estudo. 

 
Solo Área (m2) % 

Ordem Família Parcial Total Parcial Total 

Barragem do Ribeiro do Lobo 
(NPA + Coroamento) 

Solos Incipientes 
Aa 119155,98 

250831,30 

0,81 

1,70 

At (p) 6676,70 0,05 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Px (d,p) 32778,63 0,22 

Sr (p) 64900,57 0,44 

Vx 25048,61 0,17 

Vx (d) 2270,81 0,02 

Barragem do Azevel 
(NPA + Coroamento) 

Solos Incipientes 

At 17945,66 

307840,29 

0,12 

2,10 

Ex 88905,49 0,61 

Sba(ha) 7444,56 0,05 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Px 2934,15 0,02 

Px (d) 58538,25 0,40 

Px (d,p) 18716,31 0,13 

Vx (p) 113355,86 0,77 

Total 558671,59  3,8 

Projecto Agrícola 
(Áreas de Regadio) 

Solos Incipientes 

At 111639,56 

276150,91 

0,76 

1,88 
At (p) 9195,24 0,06 

Ex 145878,72 0,99 

Sba(ha) 9437,39 0,06 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Px 56148,72 

1704724,22 

0,38 

11,61 

Px (d) 487427,03 3,32 

Px (d,p) 332109,09 2,26 

Px (p) 422491,37 2,88 

Sr (p) 51754,47 0,35 

Vx 1541,32 0,01 

Vx (d) 107330,60 0,73 

Vx (p) 245921,62 1,68 

Solos 
Hidromórficos 

Pb 3862,72 3862,72 0,03 0,03 

Total 1984737,85  13,52 
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Tabela 67. Afectação da Capacidade de Uso do Solo na Área de Estudo. 

Projecto Capacidade de Uso do Solo 
Área (m2) % 

Parcial Total Parcial Total 

Barragem do Ribeiro do Lobo 
(NPA + Coroamento) 

Bh 119155,98 

250831,31 

0,81 

1,71 

Ce 73076,33 0,50 

Cs 6676,70 0,05 

De 19143,67 0,13 

Ds 32778,63 0,22 

Barragem do Azevel 
(NPA + Coroamento) 

Bs 21002,46 

307840,28 

0,14 

2,10 

Ce 113132,27 0,77 

Ch 7444,56 0,05 

De 77268,83 0,53 

Ee 88992,16 0,61 

Total 558671,59  3,81 

Projecto Agrícola 

(Área de Regadio) 

Bs 167788,28 

1984737,86 

1,14 

13,52 

Ce 720167,45 4,91 

Ch 13300,11 0,09 

Cs 10736,57 0,07 

De 620904,47 4,23 

Ds 306026,57 2,09 

Ee 145814,41 0,99 

 

4.3.3.1.1. Fase de construção 

 

Solo_c1: Inutilização do recurso por degradação e ocultação na área de regolfo, incluindo serventias e estaleiros 

inerentes à construção das albufeiras 

As perturbações que resultam do processo construtivo são identificadas como impactes directos, ainda que 

temporários, e de segunda ordem, dado que correspondem a uma degradação do solo, seguida de ocultação nas 

áreas de serventias temporárias e estaleiros. No entanto, na prática, este impacte traduz-se numa destruição do 

recurso atendendo ao tipo de ação impactante que nele ocorrerá - esmagamento da agregação e compactação do 

solo pelo trânsito continuado de maquinaria pesada e de pessoas, a movimentação de terras, mesmo em pequena 

espessura, para nivelamento de superfícies onde se instalam os estaleiros. 

 

Solo_c2: Inutilização do recurso por destruição e ocultação na área de edificações de máquinas das barragens 

Este impacte decorre das perturbações resultantes da construção das edificações de máquinas (à semelhança do 

descrito para o anterior impacte) ocorrendo também na fase de exploração, uma vez que ocorre, desde logo, na 

fase de construção, é já aqui indicado. Trata-se, no entanto, de um impacte local, uma vez que a sua expressão se 

encontra circunscrita à área de equipamentos e sem grande expressão ao nível da afectação de solos, uma vez que 

as características pedológicas observadas evidenciam uma reduzida capacidade agrícola. 

 

Solo_c3: Consequências edáficas da destruição do coberto vegetal na área de regadio 
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O coberto vegetal assume uma influência directa nas características do solo, pelo que, face à análise do projecto, 

haverá necessidade de proceder à destruição parcial do coberto vegetal existente nas áreas de regadio, alterando, 

de forma permanente, o uso do solo em determinadas áreas. 

 

Solo_c4: Alterações das características pedológicas e da capacidade produtiva do solo nas áreas de regadio 

Todos os trabalhos relativos ao desenvolvimento de projectos com estas características, são passíveis de afectar 

negativamente as características pedológicas, bem como da respectiva capacidade de uso do solo, de cerca de 14% 

da área de estudo. De facto, a implantação de estaleiros, infraestruturas e implementação de sistemas pluviais, 

entre outros, alteram de forma permanente a capacidade produtiva dos solos. No entanto, atendendo à observação 

das classes e subclasses de uso do solo, importa realçar que as características pedológicas em presença, 

nomeadamente as limitações decorrentes da erosão que ocorrem em cerca de 75% da zona de regadio 

(aproximadamente 10% da área de estudo) apontam, actualmente, para uma reduzida capacidade agrícola. 

 

Solo_c5: Contaminação do solo por derivados de hidrocarbonetos 

Nas operações de construção de infraestruturas poderão ocorrer derrames acidentais de derivados de 

hidrocarbonetos utilizados na maquinaria que, para além de contaminarem o solo, poderão poluir águas sub-

superficiais e subterrâneas, através da lixiviação de compostos que possam vir a ser utilizados na fertilização e 

preparação dos terrenos. 

 

Solo_c6: Alterações topográficas que originam a modificação dos padrões de drenagem hídrica e eólica 

Os trabalhos de movimentação de terra indispensáveis à construção das infraestruturas poderão contribuir para a 

alteração dos regimes e locais de escoamento superficial de águas, provocando processos de erosão laminar, com 

potenciais implicações em infraestruturas anexas. 

 

Solo_c7: Balanço negativo da movimentação de terras 

Encara-se a possibilidade da perda de solo resultante dos movimentos de terras, não ocorrendo reposição dos 

mesmos nos locais destinados à implantação das infraestuturas previstas. Porém, a utilização dessas terras quer em 

elementos construtivos, como sucede no talude das barragens, quer em ações de gestão e conservação da 

biodiversidade a ser implementadas pelo promotor em resultado da implementação de medidas de minimização, 

significará a diminuição da significância deste impacte. 

4.3.3.1.2. Fase de exploração 

 

Solo_e1: Inutilização do recurso por ocultação da área inundável nas áreas de regolfo 

A existência da barragem determina o alagamento da área de regolfo que se forma a montante, pelo que o principal 

impacte identificado associado à construção e exploração do equipamento é a inutilização do recurso na área 

inundável. Embora a causa da inutilização seja distinta, àquela área deve somar-se a que ocuparão as edificações 

para casas de máquinas. A implantação das barragens acarreta a inutilização do recurso solo, por degradação, 

destruição e ocultação, afectando cerca de 3,8% da área de estudo, especificamente as unidades pedológicas das 

ordens de Solos Incipientes e Solos Argiluviados Pouco Insaturados. Concorrem para a reduzida importância deste 

impacte a possibilidade de aplicação de medidas minimizadoras, o limitado valor enquanto património pedológico 

decorrente das limitações identificadas à sua capacidade de uso agrícola, nomeadamente as limitações resultantes 
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de erosão e escoamento superficial (que ocorrem em cerca de 65% da área das albufeiras, correspondentes a cerca 

de 2,5% da totalidade da área de estudo) e a diminuta área afectada face à que é coberta pelos solos destas unidades 

na região. 

 

Solo_e2: Inutilização do recurso por degradação e ocultação na área de edificações de máquinas das barragens 

Este impacte, resultante das perturbações associadas à construção de edificações e já descrito para a fase de 

construção, permanece na fase de exploração. 

 

Solo_e3: Alteração em processos hidrológicos e erosivos actuais por alteração das condições hidrológicas nas 

vertentes e margens das albufeiras 

A existência da albufeira condiciona o regime de escoamento e erosão nas áreas das novas margens, as quais 

deverão evoluir para uma nova condição de equilíbrio dinâmico, para o qual concorre a velocidade do escoamento 

junto às margens e a resistência dos solos à erosão nas zonas banhadas pela albufeira. Refere-se ainda que, na 

futura zona inter-níveis, se irá verificar uma alteração negativa das condições de ocorrência de erosão hídrica dos 

solos, dado que a cobertura vegetal - importante elemento de proteção dos solos contra a erosão – deverá aí ter 

expressão limitada. No entanto, não só o período de maior exposição dessa área coincide com a estação seca, como 

também é reduzida a dimensão dessa faixa no sentido da vertente. Por outro lado, a existência da albufeira origina 

uma nova condição hidrológica nos solos na vizinhança das margens, uma vez que o fluxo sub-superficial que 

alimenta, assegurará condições de humidade nos solos, hoje improváveis à mesma cota. A possibilidade de 

evolução da vegetação e do solo, em regra acopladas, no sentido de uma menos marcada xerofilia, é pois hipótese 

aceitável, no entanto, a área abrangida por este efeito possuirá uma extensão limitada, originando um impacte 

bastante reduzido. Deste modo, os aspectos mencionados, que evidenciam alteração das condições hidrológicas 

nas vertentes e nas margens da albufeira, podem traduzir-se num impacte nulo. Na verdade, estão em jogo ações 

impactantes de sinal tendencialmente positivo ou nulo, mas especialmente de intensidade (magnitude) e 

importância (significância) reduzidas, tanto pela extensão que afectam, como pelas modificações que introduzem 

na qualidade dos solos. 

 

Solo_e4: Salinização / alcalinização dos solos 

O regadio é responsável por um aumento da salinidade do solo, sendo que o impacto aumenta com a antiguidade 

da prática de regadio e a salinização do solo se efectua através de más práticas agrícolas de irrigação e/ou 

fertilização. A introdução do regadio numa zona tradicionalmente de sequeiro pode aumentar os níveis de sais no 

solo a uma condição tão elevada que inviabiliza o cultivo desta área. 

 

Solo_e5: Aumento de áreas impermeabilizadas 

A implementação do projecto na área observada representa um aumento da artificialização do território interior. 

Apesar de concentradas, as áreas impermeabilizadas têm significado quando comparadas com a situação de 

referência (ausência de construção). Por esta razão, é expectável que os fenómenos erosivos assumam importância 

ao longo do tempo, com o surgimento de brechas, ravinamentos e basculamentos de solo. 

 

Solo_e6: Aumento de carga sobre o solo 

É esperado um aumento significativo da circulação de veículos e de pessoas na zona de intervenção. Como forma 

de atenuar este impacte, espera-se que este espaço assuma uma concentração de infraestruturas afastada das fontes 

de perturbação mais impactantes. 
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4.3.3.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desactivação os impactes locais sobre o descritor solo terão um impacte pouco significativo, uma vez 

que se a afectação do recurso é irreversível, dando-se a destruição do mesmo. Apenas quando considerado um 

contexto mais abrangente, nomeadamente em relação aos terrenos adjacentes às áreas afectadas, poderá considerar-

se um impacte positivo na medida em que a recuperação paisagística destas áreas possa melhorar as condições de 

infiltração e compactação do solo diminuindo o escorrimento superficial e a consequente erosão dos solos 

adjacentes.  

4.3.3.2. Avaliação de impactes 

A avaliação que se faz dos impactes sobre o solo na fase de construção, de forma generalizada, é a de que se trata 

de um impacte local, uma vez que a sua expressão espacial se encontra circunscrita à área dos equipamentos, sendo 

a sua natureza de grau negativo, por contribuir para a degradação, destruição ou ocultação do recurso solo. A 

magnitude do impacte é média, dado que a área de afectação do recurso representa uma percentagem significativa 

da área de estudo, sendo a sua incidência directa, uma vez que é provocado directamente pela construção do 

equipamento. A duração do impacte é permanente, prolongando-se enquanto os equipamentos estiverem no activo, 

sendo a sua probabilidade certa, atendendo ao processo construtivo e à sua localização. Considera-se este quadro 

de impactes de grau irreversível, uma vez que a ocultação dos solos será irreversível no horizonte de tempo de 

exploração do projecto, havendo destruição do recurso na área considerada. 

Na fase de exploração, a avaliação que se faz dos impactes sobre o solo, de forma geral, é a de que a sua natureza 

é de grau negativo mas pouco significativo, por globalmente não se verificarem variações significativas nas 

limitações actuais do solo ao nível hidrológico e erosivo. Deste modo, a magnitude destes impactes será nula a 

reduzida, dado que se verifica uma redução pouco significativa, ou mesmo nula, das limitações consideradas, 

sendo a sua significância reduzida, uma vez que as unidades de solo afectadas possuem uma qualidade marginal 

relativamente à sua ocorrência regional. A incidência do impacte é directa, dado que é provocado directamente 

pela exploração do equipamento, sendo este imediato dado que é de ocorrência simultânea com o enchimento das 

albufeiras e com a apropriação dos espaços para instalação dos perímetros de rega. A sua duração é permanente, 

prolongando-se enquanto os equipamentos estiverem no activo, sendo certa a sua probabilidade, atendendo ao 

processo de construção e à localização do equipamento. Trata-se de impactes irreversíveis, quando considerado o 

horizonte de tempo de exploração do projecto, e locais, uma vez que a sua expressão espacial se encontra 

circunscrita à área dos equipamentos. 

Na fase de desactivação a avaliação efectuada dos impactes sobre o solo é similar à fase de construção, 

exceptuando-se as ações de recuperação do solo e de recuperação paisagística da envolvente, que contribuem para 

a melhoria das condições gerais de infiltração e compactação do solo diminuindo o escorrimento superficial e a 

consequente erosão dos solos adjacentes, traduzindo-se num impacte positivo directo-indirecto, local e 

permanente. 
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Tabela 68. Avaliação de impactes sobre o descritor Solo. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e 
duração do impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Eliminação/destruição de horizontes 
pedológicos 

Negativo Permanente Directo Significativo 

Riscos de erosão Negativo Temporário 
Directo-
indirecto 

Significativo 

Probabilidade de contaminação Negativo Temporário Directo 
Pouco 
Significativo 

Ocupação do solo Negativo Permanente Directo 
Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Risco de Erosão  Negativo 
Permanente e 
Imediato 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Risco de contaminação físico-
química 

Negativo Permanente 
Directo-
indirecto 

Pouco 
Significativo 

Fase de desativação 

Riscos de erosão Negativo Permanente Directo Significativo 

Probabilidade de contaminação Negativo Temporário 
Directo-
indirecto 

Pouco 
Significativo 

Ocupação do solo Positivo Permanente Directo 
Pouco 
Significativo 

Recuperação de solos Positivo Permanente 
Directo-
indirecto 

Significativo 
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4.3.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.3.4.1. Identificação e caraterização de impactes 

De um modo geral, a implantação de um aproveitamento hidráulico pode induzir importantes alterações no regime 

hidrológico do respectivo curso de água, tanto na zona abrangida pela albufeira como também a jusante do 

empreendimento. A natureza e magnitude destas alterações dependem, fundamentalmente; 

 Do tipo de aproveitamento a construir; 

 Da sua finalidade; 

 E do regime de exploração praticado. 

De referir que a fase de enchimento da albufeira da barragem da ribeira do Azevel foi integrada na análise dos 

impactes relativos à fase de construção. 

Por outro lado, há que considerar também que as modificações no regime hidráulico do troço correspondente às 

albufeiras, de lótico para lêntico ou semi-lêntico, conduzem a uma alteração da qualidade da água afluente à 

mesma. 

A jusante das barragens mantém-se o regime lótico, apesar da redução de caudais que se irá verificar. Dependendo 

da sua magnitude, as modificações introduzidas no regime de escoamento para jusante, poderão ter repercussões 

na qualidade da água. 

O armazenamento de água na albufeira provoca uma redução na velocidade de escoamento do curso de água, a 

montante, ocorrendo a deposição de material grosseiro nas zonas de cabeceira da albufeira, sendo os restantes 

materiais, mais finos, transportados e depositados no seu interior. O transporte de sólidos depende de quatro 

factores principais: regime hidrodinâmico, dimensão, volume e geometria da albufeira. 

Por outro lado, as propriedades físico-químicas da água armazenada são condicionadas por diversos factores, sendo 

de destacar: 

 Densidade e tipo de cobertura da área a inundar; 

 Tempo médio de retenção da água na albufeira; 

 Profundidade média da albufeira; 

 Morfologia da albufeira; 

 Intensidade e duração da estratificação ocorrente na albufeira; 

 Regime de operação do aproveitamento; 

 Carga poluente afluente à albufeira. 

Para além dos aspectos atrás enunciados, relativos às barragens, importa ter em consideração todo um conjunto de 

ações que irão ocorrer para implantação do projecto agrícola, com impactes nos recursos hídricos superficiais, 

nomeadamente: 

 Preparação do terreno – decapagem, escavação/aterro; 

 Instalação de estaleiros; 

 Intensificação do tráfego de veículos e maquinaria pesada; 

 Mobilização do solo para produção agrícola; 

De salientar que uma vez que a barragem do ribeiro do Lobo já se encontrar construída, apenas serão quantificados 

os impactes da fase de exploração. 
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4.3.4.1.1. Fase de construção 

4.3.4.1.1.1. Barragem da ribeira do Azevel 

Verifica-se que os potenciais impactes produzidos sobre os recursos hídricos superficiais nesta fase resultam, 

principalmente, dos trabalhos relacionados com a construção da barragem. 

A magnitude dos impactes associados à implementação das infra-estruturas dependerá, essencialmente, da forma 

como forem conduzidas as obras inerentes à fase de construção, dos processos a implementar para evitar estes 

impactes e ainda, da intensidade e quantidade de precipitação que possa vir a ocorrer no decurso da fase de 

construção. 

Não é expectável que, para barragens com as características da que se encontra em estudo, quer no que se refere 

às suas dimensões, como no que se refere à sua inserção geográfica, os impactes gerados nesta fase sobre o regime 

hidrológico sejam significativos. No que se refere à alteração do habitual regime de escoamento para jusante, tal 

será, perfeitamente negligenciável, nesta fase, uma vez que não ocorrerá, qualquer represamento de caudais. Os 

potenciais impactes a este nível poderão ser, grandemente, reduzidos se as obras de construção decorrerem 

predominantemente durante a época estival, período em que as precipitações nesta região são normalmente muito 

reduzidas ou até mesmo nulas e, consequentemente, o caudal da linha de água a represar será igualmente nulo, ou 

muito pouco significativo. 

Durante a fase de construção são previsíveis impactes negativos para este descritor, principalmente associados à 

alteração da rede de drenagem natural e à possível degradação da qualidade da água, devidos à implantação dos 

diversos elementos de projecto, à implantação de estaleiros, à circulação de maquinaria pesada e veículos afectos 

à obra e, especificamente para a albufeira, à submersão de terrenos.  

Assim, são expectáveis as seguintes tipologias de impactes: 

 

 Implantação de estaleiros e abertura de acessos à obra 

A implantação de estaleiros e o melhoramento e abertura de caminhos, acarretará a alteração ou a possível 

destruição das condições de drenagem natural, resultantes da decapagem, movimentação de terras e modelação do 

terreno que se verifica na primeira fase dos trabalhos de construção, sendo de esperar um acréscimo do escoamento 

superficial em detrimento dos processos de infiltração, devido à destruição da vegetação e da compactação do solo, 

o que se traduz num aumento dos caudais de ponta de cheia nas linhas de água, mesmo que temporárias. 

 

 Alteração da qualidade da água 

Nesta fase há que considerar a contaminação das águas superficiais. A implantação e uso dos estaleiros, durante 

esta fase, poderá originar a contaminação das águas como resultado da descarga para a as linhas de água de 

poluentes originados pela produção de águas residuais equiparadas a domésticas, despejo de óleos da própria obra, 

derrames acidentais de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, pela circulação rodoviária; nomeadamente 

partículas de hidrocarbonetos e alguns metais pesados, que se encontrem associados à emissão dos gases de escape, 

desgaste de pneus e componentes mecânicos dos veículos, fugas de óleo e combustíveis.  

Associada às ações de movimentação de terras e circulação de veículos pesados e maquinaria, existirá um 

acréscimo de sólidos em suspensão na linha de água intervencionada, caso ocorra precipitação durante a fase de 

construção, bem como acumulação de sedimentos resultantes de trabalhos cofragem e betonagem.  

Considerando que existem condições para efectuar a manutenção de viaturas e maquinaria, no Monte da Rendeira, 

onde está instalada uma fossa e bacia de retenção, a significância deste impacte pode ser bastante diminuída se se 

verificar a utilização destas instalações, para o efeito. 
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 Enchimento da Albufeira 

Decorrente do enchimento da albufeira há a considerar os impactes a jusante da barragem face à alteração do 

regime de escoamentos. A duração deste período dependerá, essencialmente, das características hidrológicas do 

anos em que esta fase ocorrer, uma vez que, sendo as afluências à secção da barragem 4.224.738,4 m3/ano, em ano 

médio, e tendo a albufeira uma capacidade total da ordem dos 954.646 m3, o que revela uma capacidade de 

enchimento alta, sendo expectável que esta fase decorra num período de um ano. A marcada irregularidade a nível 

pluviométrico que se regista nesta região torna difícil efectuar qualquer previsão mais concisa a este respeito. Se 

se verificar, a ocorrência de períodos de precipitação inferior à média, durante esta fase, pode aumentar a 

significância deste impacte. Por maioria de razão, o oposto, ou seja, a ocorrência de períodos de precipitação 

superiores à média, pode diminuir a significância do mesmo. 

4.3.4.1.2. Projecto agrícola 

Nesta fase, no que concerne exclusivamente ao projecto agrícola, são esperadas ações relacionadas com a 

impermeabilização dos telheiros, a instalação de fossa séptica no parque de desmame e a instalação de condutas 

para os diversos ponto de rega e adução da barragem do ribeiro do Lobo para a charca a construir. Espera-se por 

isso um elevado número de escavação/aterro, nesta fase, sendo expectável a seguinte tipologia de impactes: 

 Alteração na rede de drenagem natural 

 Decorrente da escavação do terreno para instalação de condutas e posterior aterro e circulação de viaturas 

e maquinaria poderão verificar-se alterações na rede de drenagem natural. 

 As ações de escavação/aterro serão aquelas que maior implicação podem ter na alteração da rede de 

drenagem natural, uma vez que se ocorrerem períodos de precipitação nesta fase, poderá suceder a 

alteração do curso natural das linhas de água e o arraste materiais finos, para jusante e o assoreamento 

das linhas de água, para além da perda de solo que tal situação acarretará. A circulação de maquinaria e 

viaturas induz uma compactação dos terrenos, aumentando a impermeabilização e consequente aumento 

dos fenómenos de transporte em detrimento dos de infiltração. 

 Alteração da qualidade da água, que, nest fase, estará essencialmente associada: 

 À produção de águas residuais equivalentes a domésticas, com origem nos estaleiros; 

 À contaminação das águas por derrames acidentais de combustíveis óleos e lubrificantes; 

 Considerando ainda o tipo de intervenção que ocorrerá nesta fase, não é de descurar o arraste para as 

linhas de água de detritos provenientes das ações de corte de vegetação de betonagem e cofragem, entre 

outros. 

 É ainda de prever o aumento de sólidos em suspensão provenientes do arraste de materiais para as linhas 

de água. 

 Apesar de se estar na presença de escoamentos do tipo temporário e torrencial, não é de excluir a 

degradação da qualidade da água da ribeira do Azevel, para onde desaguam as linhas de água situadas 

dentro empreendimento. 

No entanto, se forem adoptadas todas as medidas de minimização preconizadas a significância deste impacte pode 

ser muito reduzida. 
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4.3.4.1.3. Fase de exploração 

4.3.4.1.3.1. Barragens do ribeiro do Lobo e da ribeira do Azevel 

Considera-se que os impactes expectáveis, nesta fase, serão similares nas duas barragens, pelo que são aqui 

apresentados em conjunto. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais estarão 

essencialmente relacionados com o regime de caudais na linha de água intersetada como consequência da presença 

da barragem e da captação de água na albufeira que influenciarão as condições naturais de escoamento a jusante 

da barragem e a alteração do regime de transporte sólido. 

Os principais impactes no meio hídrico associados à implementação de uma barragem resultam do efeito de 

barreira imposto ao sistema natural de drenagem. Esta barreira origina a alteração das condições naturais de 

escoamento, a jusante da futura barragem, passando este troço a ter um caudal dependente das condições de 

exploração da albufeira. 

As novas condições de exploração da albufeira implicam, em determinados períodos do ano, a diminuição do 

escoamento no troço do curso de água a jusante da barragem e, noutros períodos, o aumento do caudal 

relativamente à situação actual, passando a possuir um caudal manipulado consoante as necessidades. 

No troço das linhas de água intersectadas pelas barragens irá verificar-se a passagem de regime lótico (águas 

correntes) para lêntico (águas calmas), uma vez que a sua presença irá constituir uma barreira física ao fluxo natural 

das águas. 

Desta forma serão expectáveis seguintes impactes nesta fase: 

 

 Regularização dos volumes afluentes 

Como já foi referido, albufeira da barragem do ribeirodo lobo tem um volume útil de cerca de 812.764 m3, as 

necessidades de água para rega a satisfazer para as culturas projectadas são da ordem dos 700.000 m3, em ano 

médio (Tabela 111). Considerando uma taxa de evaporação de 20 % existe a garantia de abastecimento de água 

para rega, em ano médio, com uma folga de 131.648 m3,da albufeira do ribeiro do Lobo. No entanto, o ano médio 

nunca ocorre o que pressupõe um ajustamento, em tempo real, das áreas a semear e a regar de acordo com os 

escoamentos gerados, em conformidade com a tipologia do ano hidrológico. 

No que concerne à barragem da ribeira do Azevel, a qual possui um volume útil de armazenamento de 954.664 m3, 

as necessiades de água para rega das culturas projectadas, para rega exclusiva a partir desta barragem, são na ordem 

dos 577.500 m3, em ano médio (Tabela 114). Considerando uma taxa de evaporação de 20 % existe a garantia de 

abastecimento de água para rega, em ano médio, com uma folga de 561.626 m3,da albufeira da ribeira do Azevel. 

Independentemente da tipologia do ano hidrológico, seco ou húmido, existe a garantia de abastecimento da água 

necessária para a rega. 

A presença das barragens, poderia produzir alterações significativas no regime hidrológico do curso de água a 

jusante, ao reduzir o caudal médio anual e ao alterar a sua variação sazonal, nomeadamente, no que se refere à 

época e à intensidade das ocorrências de caudais extremos. 

Como foi anteriormente referido, as linhas de água a represar encontram-se localizadas na bacia hidrográfica do 

Guadiana a montante da Albufeira do Alqueva 

De acordo com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7, volume 

de escoamento disponível em ano médio, na ribeira do Azevel é de 9,6 hm3, o que, considerando o volume a ser 

represado, consistirá numa redução de cerca de 9,9% em resultado da implementação da barragem da ribeira do 

Azevel. Considerando que o ribeiro do Lobo está integrado na BH da ribeira do Azevel, o represamento originado 
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pela barragem aqui localizada, irá constituir um decréscimo de 8,5% no volume de escoamento disponível na 

ribeira do Azevel, o que cumulativamente representa um decréscimo 18,4%. 

Por outro lado, importa considerar os impactes sobre a barragem de Alqueva. Igualmente de acordo de acordo com 

informação disponibilizada plasmada no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas nas Regiões 

Hidrográficas 6 e 7 as afluências em regime natural, em ano médio, à albufeira do Alqueva são de 2895,2 hm3, 

pelo que, no que concerne às afluências médias anuais a esta barragem, existirá uma redução de cerca de 0,06%, 

decorrente da implantação das barragens do ribeiro do Lobo e da ribeira do Azevel.  

Com base nos resultados obtidos, considera-se que, os escoamentos gerados na linha de água a represar terão 

alguma significância ao nível da BH da ribeira do Azevel, no entantos estas reduções rapidamente perdem 

importância à medida que se sobe na hierarquia da rede hidrográfica e se vão integrando áreas cada vez maiores 

da bacia, sendo visível na redução de apenas 0,06% das afluências à albufeira do Alqueva. 

 

 Qualidade da água 

Durante a fase de exploração a qualidade da água está ligada às condições de eutrofização e circulação interna e 

aos processos biológicos que ocorrem na albufeira. As alterações mais notórias a esperar nas características 

ecológicas da albufeira advêm da eventual fertilização da área agrícola envolvente tendo como consequência o 

aumento da concentração de nutrientes (fósforo e azoto) e da produção primária na coluna de água os quais 

conduzem o sistema a estados de eutrofia e ao esgotamento de oxigénio nas camadas profundas. O processo de 

eutrofização resulta, portanto, do enriquecimento da massa de água em compostos de azoto e fósforo, devido à 

decomposição da matéria orgânica e à contribuição de fontes poluidoras difusas. 

Tendo em consideração que a ausência de fontes poluidoras significativas, de origem industrial e/ou urbana, na 

área da bacia hidrográfica da futura barragem, a dinâmica do processo de eutrofização estará directamente ligado 

às boas práticas agrícolas Considerando que o sistema de rega se irá localizar a jusante da barragem não são de 

esperar escoamentos que transportem contaminantes susceptíveis de alterar significativamente a qualidade da 

água. 

Por outro lado o facto de, actualmente, existir uma produção de carácter extensivo de bovinos, poderá considerar-

se como uma fonte de poluição de origem difusa susceptível de aumentar a carga trófica podendo conduzir a 

estados de eutrofização. Tal situação poderá ser devidamente acautelada pela simples deslocalização do gado para 

locais onde não exerçam quaisquer tipos de pressão sobre o plano de água eu irá surgir, 

Também a ocorrência e duração do fenómeno de estratificação térmica da albufeira pode favorecer os processos 

de decomposição de matéria orgânica e de eutrofização, uma vez que a mistura das águas é, substancialmente, 

reduzida, permanecendo, bem definidas, uma zona eutófica, correspondente à zona de produção, e uma zona 

estagnada no fundo correspondente à zona de decomposição e retorno dos elementos ao meio ambiente em forma 

inorgânica. 

Considerando que decorrente da utilização da água armazenada, para rega, existirá um esvaziamento anual, 

verificando-se uma renovação da água armazenada a significância deste impacte será bastante reduzida. 

4.3.4.1.3.2. Projecto agrícola 

Nesta fase o principal impacte estará intrinsecamente ligado à degradação da qualidade da água, devido aos 

eventuais: 

 Deficientes processos de adubação das culturas originado fontes de poluição difusa; 

 Deficientes processos de aplicação de produtos fitossanitários; 

 Extravasamento de efluentes pecuários; 
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 Inadequado espalhamento de efluentes agropecuários no solo, para fertilização dos mesmos 

 Escorrências de terrenos agrícolas para as albufeiras e linhas de água, por má gestão da rega; 

 Inadequada mobilização dos solos para preparação para sementeiras, com o consequente aumento dos 

sólidos em suspensão, perda de solo e assoreamento das albufeiras e linhas de água; 

 Arraste para as albufeiras e linhas de água de matéria orgânica, proveniente dos excrementos animais e 

palhas resultante dos cortes das culturas previstas. 

Todas as ações supramencionadas terão repurcussões directas na qualidade da água superficial por se encontrarem 

directamente ligados às diferentes formas de azoto (NH4
+ e NO3

-), fosfatos, carência bioquímica de oxigénio 

(CBO5) e coliformes fecais, conduzindo a processos de eutrofização. No entanto, com as precauções necessárias, 

é possível obvair estas consequências. 

4.3.4.1.4. Fase de desativação 

Na fase de desativação, os principais impactes que se poderão prever relacionam-se com a possível contaminação 

das águas por derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, no caso da opção ser 

o desmonte das estruturas, o que poderá ser evitado se as operações decorrerem durante uma fase não pluviosa. 

Após o términus da operação, deverão repor-se as condições originais de escoamento superficial pré-existentes. 

A recuperação dos escoamentos naturais nos dois ribeiros, com a consequente recuperação natural da zona da 

albufeira terá impactes positivos na recuperação da paisagem e das funções ecológicas naturais na área das 

barragens. 

A nível do regadio, regressar-se-à a uma codição original de sequeiro típica da área mediterrânica em que o projeto 

está inserido. 

4.3.4.1.5. Impactes cumulativos 

As alterações introduzidas no regime hidrológico da ribeira do Azevel e dos seus tributários pode ser considerado 

como um impacte cumulativo. No entanto a definição de um caudal ecológico que garanta a manutenção e a 

persistência dos pegos e uma qualidade da água adequada à manutenção da vida aquática durante o período de 

estiagem e que mimetize o regime hidrológico natural, nomeadamente, na sua variabilidade, para assegurar a 

manutenção das condições de corrente e turbulência necessárias para a alimentação e reprodução dos diferentes 

grupos bióticos, ao longo do resto do ano, será suficiente para reduzir drasticamente, ou anular, a significância 

deste impacte. 

4.3.4.2. Avaliação de impactes 

Tendo em vista alguns cuidados e as medidas minimizadoras que se poderão implementar no empreendimento, 

alguns dos impactes em relação aos recursos hídricos podem-se considerar como significativos, como se pode 

observar na Tabela 69, devendo por isso ser excrupulosamente seguidas as medidas de minimização propostas, 

bem como o cumprimento integral dos planos de monitorização recomendados, para este descritor, cuja aplicação 

tornará a generalidade dos impactes pouco significativos. 
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Tabela 69. Avaliação de impactes sobre as Águas Superficiais. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Duração do 

efeito temporal 
Significância do impacte 

Fase de Construção 

Barragem 2 (ribeiro do Azevel) 

Destruição das condições de 
drenagem naturais 

Negativo Permanente Significativo 

Destruição do coberto 
vegetal 

Negativo Permamnete Pouco significativo 

Derrames acidentais de 
derivados de 
hidrocarbonetos 

Negativo Temporário Pouco significativo 

Encchimento da albufeira Negativo Temporário Pouco significativo 

Fase de Exploração 

Barragem 1 – Ribeiro do Lobo 

Regularização dos volumes 
afluentes 

Negativo Permanete Significativo 

Qualidade da água Negativo Permanente Significativo 

Barragem 2 – Ribeiro do Azevel 

Regularização dos volumes 
afluentes 

Negativo Permanente Significativo 

Qualidade da água Negativo Temporário Significativo 

Projecto Agrícola 

Fase de construção 

Destruição das condições de 
drenagem naturais 

Negativo Temporário Pouco significativo 

Destruição do coberto 
vegetal 

Negativo Temporário Pouco significativo 

Derrames acidentais de 
derivados de 
hidrocarbonetos 

Negativo Temporário Pouco significativo 

Fase de exploração 

Qualidade da água Negativo Temporário Significativo 
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4.3.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

4.3.5.1. Identificação e caraterização de impactes 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a contaminação é um dos problemas de maior relevância que 

pode incidir neste descritor. Embora em comparação com as águas superficiais, ofereçam melhor qualidade e maior 

resistência à contaminação, a deteção do problema é mais difícil e a sua regeneração pode ser muito lenta. No 

entanto, atendendo às caraterísticas hidrogeológicas da área, situada sobre um setor hidrogeológico considerado 

de produtividade reduzida, estas alterações não constituem impactes dignos de relevância. 

A implementação de um aproveitamento hidráulico de águas superficiais induz alterações no regime hidrológico 

subterrâneo, através da pressão que o aumento de carga hidráulica na albufeira provoca no aquífero que se encontra 

por baixo. Apesar de ser um aquífero de rochas fissuradas, logo com uma capacidade limitada de armazenamento, 

o primeiro facto que se pode constatar aquando da instalação de uma albufeira é que a zona subsaturada que se 

encontra entre o solo e a superfície livre do aquífero (superfície piezométrica) deixa de existir, passando a estar 

saturada de água na área sob a albufeira. Esta influência estende-se um pouco a partir das margens da albufeira 

para o exterior, até atingir um novo equilíbrio hidrodinâmico baseado nas novas condições, equilíbrio este que 

variará consoante os ritmos de precipitação. Na realidade, a superfície da água na albufeira passa a constituir o 

novo nível de referência local para as águas subterrâneas. 

Por outro lado, a instalação de uma zona de regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é 

recarregado sob as zonas de rega. As perdas de água de rega para o aquífero passam a fazer parte do balanço 

hídrico nas áreas abrangidas pela rega. 

4.3.5.1.1. Fase de construção 

A vulnerabilidade baixa do aquífero à contaminação, associada a algum cuidado na altura das obras, evitando 

períodos pluviosos, leva a considerar os impactes nesta fase de muito baixo risco. 

Por outro lado, a incrementação de duas barragens levará a um aumento da pressão da água superficial, o que irá 

fazer subir, nas imediações da abufeira, os níveis freáticos no aquífero fraturado livre, impacte positivo, mas 

também de relevância reduzida, atendendo à baixa capacidade de armazenamento deste tipo de estruturas 

hidrogeológicas de baixa permeabilidade. 

Os impactes produzidos sobre os recursos hídricos subterrâneos nesta fase resultam dos trabalhos relacionados 

com a construção da barragem e dos órgãos anexos, nomeademente os órgãos adutores e a instalação dos pivôs. 

A escavação de terras para construção, a efectuar dentro do perímetro onde se irá instalar a albufeira, levará à 

extração da camada superior do solo, o que conduzirá à exposição das camadas de solo inferiores, mais permeáveis, 

ou mesmo da rocha, facilitando a infiltração, um impacte positivo do ponto de vista da recarga do aquífero (maior 

infiltração), mas um impacte negativo em relação a eventual contaminação, pois a proteção das camadas superiores 

do solo deixa de existir. Deste modo, passa a existir uma maior vulnerabilidade à contaminação, devido à exposição 

das camadas inferiores do solo e uma maior susceptibilidade à contaminação, devido à presença de maquinaria 

pesada que pode derramar acidentalmente produtos poluentes e ao acesso mais fácil por exemplo de gado à área 

escavada. O mesmo, mas a um nível muito menor, se irá passar durante as escavações para instalação dos órgãos 

adutores. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de construção é no entanto mínima, devido à 

natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 
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4.3.5.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os principais impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos são: 

 Um impacte positivo em relação à infiltração, pois a pressão de água na barragem irá induzir uma maior 

taxa de infiltração para o aquífero; acresce a este facto que esta recarga ocorrerá, sob a albufeira, ao longo 

de todo o ano e, na altura da rega na zona dos pivôs, no período seco, contrariando o regime natural, onde 

a infiltração directa por precipitação se dá apenas no período pluvioso. 

 Um imptacte negativo em relação à contaminação do aquífero, pois a água da barragem encontra-se mais 

contaminada que a água do aquífero e, sob a zona a regar, haverá mais possibilidade de contaminação, 

por uso eventual de fertilizantes e pesticidas. 

 A vulnerabilidade à contaminação aumenta, devido à maior exposição das camadas inferiores do solo sob 

a área da barragem, na zona da mancha de empréstimo para a construção da barragem. 

 A susceptibilidade à contaminação aumenta igualmente, devido à presença de água na albufeira e às zonas 

a rega, onde a possibilidade de entrada de poluentes aumenta em relação à realidade sem a execução deste 

Projecto. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de exploração é no entanto mínima, devido à 

natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 

4.3.5.1.3. Fase de desativação 

Existem alguns riscos de contaminação a partir dos equipamentos de demolição das estruturas, mas apenas durante 

o curto período das obras. 

São esperados impactes negativos nas águas subterrâneas, através da recuperação das condições originais de 

infiltração (redução da infiltração por ausência de planos de água superficial e ausência de algumas áreas regadas 

criadas pela existência das albufeiras). São no entanto impactes muito reduzidos, pela natureza pouco porosa destas 

rochas. 

Em relação à qualidade, a redução das áreas regadas e a inexistência dos dois planos de água principais levará a 

uma melhoria qualitativa da água de infiltração, também de importância reduzida face às caraterísticas do setor 

aquífero. 

4.3.5.2. Avaliação de impactes 

Devido às caraterísticas dos setor aquífero, os impactes são geralmente pouco significativos (Tabela 70). Há apenas 

um impacte positivo significativo (porque de longa duração), o aumento da infiltração durante a fase de exploração, 

a qual ocorre quer debaixo da albufeira da barragem, por efeito do aumento da pressão da água na albufeira, quer 

por efeito dos escoamentos subterrâneos resultantes dos excessos da água de rega. 
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Tabela 70. Avaliação de impactes sobre as Águas Subterrâneas. 

Impactes 
Natureza 

do impacte 

Duração do 
impacte e efeito 

temporal 

Tipo de 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de Construção 

Infiltração Positivo 
Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Infiltração de águas 
contaminadas 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Vulnerabilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Susceptibilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Fase de Exploração 

Infiltração Positivo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Directo Significativo 

Infiltração de águas 
superficiais contaminadas 

Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Directo Pouco significativo 

Contaminação do aquífero Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Directo Pouco significativo 

Lixiviação de compostos 
utilizados na fertilização e 

tratamento das áreas regadas 
Negativo 

Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Vulnerabilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Directo Pouco significativo 

Susceptibilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Directo Pouco significativo 

Fase de Desativação 

Infiltração Negativo 
Limitado e 
imediato 

Directo Pouco significativo 

Infiltração de águas 
superficiais contaminadas 

Negativo 
Limitado e de 

curto prazo 
Directo Pouco significativo 
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4.3.6. AR E QUALIDADE DO AR 

4.3.6.1. Identificação e caraterização de impactes 

4.3.6.1.1. Fase de construção 

Os impactes sobre a qualidade do ar associados ao projeto em questão estarão relacionados, na sua totalidade, com 

a fase de construção do mesmo. Previsivelmente, as ações que terão lugar nesta fase podem, genericamente, ser 

divididas em dois grupos: as ações de preparação do solo (remoção e decapagem do coberto vegetal e 

movimentação de terras) e as associadas à construção das infraestruturas (instalação dos estaleiros, construção das 

vias de circulação, circulação de veículos pesados e maquinaria afeta à obra e transporte e depósito de materiais). 

 

Emissão de poeiras e material particulado. 

Este impacte será especialmente sentido nos locais de obras e envolvente próxima, mas também ao longo dos 

caminhos não pavimentados. A libertação de poeiras pode ser a causa de uma redução da visibilidade atmosférica. 

As ações de construção que poderão aqui ser consideradas mais impactantes são as ações de escavação e de 

movimentação/deposição de terras. Deste modo, sendo obviamente de carácter temporário, o seu efeito poderá não 

ser significativo se forem adotadas as medidas de minimização apropriadas. No âmbito deste impacte foram 

identificados como locais passíveis de serem afetados por um aumento da concentração de poluentes atmosféricos 

durante a fase de construção as estradas de acesso ao estaleiro e ao local de obra, os locais sujeitos às ações de 

construção, as zonas de aterro e escavação, áreas de empréstimo e estaleiro da obra, onde se encontrarão 

armazenados diversos materiais de construção, maquinaria e veículos de obra. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Emissão de poluentes atmosféricos pela maquinaria. 

Neste contexto deve ainda ser mencionada a provável emissão de partículas poluentes resultantes do normal 

funcionamento da maquinaria e da circulação de veículos pesados. A concentração dos trabalhos de construção 

apenas ao futuro local de implementação do projeto, bem como a distância a núcleos urbanos atenua este impacte. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

4.3.6.1.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes estarão associados à circulação de tráfego de veículos ligeiros e pesados 

e de alfaias agrícolas. 

 

Emissão poluentes atmosféricos pelo tráfego automóvel e de alfaias agrícolas. 

Durante a exploração deste projeto é expectável a emissão de partículas para a atmosfera devido à circulação de 

veículos ligeiros e pesados e, também, de alfaias agrícolas em caminhos não pavimentados. No entanto, este 

impacte é pouco significativo atendendo à distância às populações mais próximas e ao facto de ser um impacte 

controlável através da aplicação de medidas de minimização.      

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 
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4.3.6.1.3. Fase de desativação 

De um modo geral, as ações que terão lugar nesta fase podem, genericamente, ser divididas em dois grupos: 

demolição de infraestruturas e as ações de recuperação do solo, ambas considerando a circulação de veículos 

pesados e maquinaria afeta à obra e transporte e depósito de materiais. 

 

Emissão de poeiras e material particulado. 

Este impacte será especialmente sentido nos locais de obras e envolvente próxima, mas também ao longo dos 

caminhos não pavimentados. Conforme identificado anteriormente, a libertação de poeiras pode ser a causa de 

uma redução da visibilidade atmosférica. Durante a fase de desativação serão as ações de demolição de 

infraestruturas a principal cauda de emissão de poeiras e material particulado, sendo também de considerar o 

transporte do material particulado para destino final adequado. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e muito significativo. 

 

Emissão de poluentes atmosféricos pela maquinaria. 

Neste contexto deve ainda ser mencionada a provável emissão de partículas poluentes resultantes do normal 

funcionamento da maquinaria e da circulação de veículos pesados. A concentração dos trabalhos de demolição 

apenas ao futuro local de implementação do projeto, bem como a distância a núcleos urbanos atenua este impacte.      

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

4.3.6.2. Avaliação de impactes 

Tabela 71. Avaliação de impactes sobre o Ar e Qualidade do Ar. 

Impactes 
Natureza 
do impacte 

Duração do 
impacte e efeito 
temporal 

Tipo de 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de Construção 

Emissão de poeiras e 
material particulado. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Emissão poluentes 
atmosféricos pela 
maquinaria. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Fase de Exploração 

Emissão poluentes 
atmosféricos pelo tráfego 
automóvel. 

Negativo 
Permanente e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Fase de Desativação 

Emissão de poeiras e 
material particulado. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Muito Significativo 

Emissão poluentes 
atmosféricos pela 
maquinaria. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 
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4.3.7. AMBIENTE SONORO 

4.3.7.1. Identificação e caraterização de impactes 

Durante a fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente relacionados com o ruído gerado 

pelas máquinas e equipamentos (fontes sonoras) que vierem a ser utilizados na execução das obras, nos trabalhos 

de desmatação, preparação do terreno e realização de terraplanagens, movimentação de terras e transporte de 

materiais necessários às obras. Está prevista a utilização de 2 buldozers, 2 escavadoras giratórias, 3 dumpers, 2 

cilindros e 1 trator com joper. Será ainda considerado o ruído gerado pelos veículos pesados de transporte dos 

materiais necessários à obra vindos de Reguengos, passando pela Aldeia da Venda. 

Durante a fase de exploração, é considerada a incomodidade causada pelo tráfego de camiões na população local. 

Estes camiões transportarão sementes, adubos, farinhas e palhas para a Herdade, e levarão da Herdade bovinos em 

fase de desmama - 6 meses - ou refugos animais com mais de 10 anos, seguindo diretamente para o matadouro de 

Beja ou para leilão em Évora. As saídas de gado acontecem em duas épocas do ano: Abril/Maio e 

Setembro/Outubro. Dada a distância ao recetores sensíveis mais próximos (> a 1.000 m), não se considerou o ruído 

das bombas hidráulicas associadas aos sistemas de rega a implementar. 

Na fase de desativação o ruído é semelhante ao da fase de construção, sendo proveniente das máquinas e 

equipamentos afetos ao desmantelamento das infraestruturas e ao tráfego de camiões que levarão os resíduos de 

construção e demolição para local apropriado. 

4.3.7.2. Avaliação de impactes 

4.3.7.2.1. Fase de construção 

Aumento dos níveis de ruído associados às obras. 

A utilização de máquinas e equipamentos associadas às obras a realizar, que incluem zonas de estaleiros de apoio 

às diversas ações a executar, e acessos, provocarão um aumento pontual e temporário dos níveis de ruído nessas 

mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante a fase de obra são, normalmente, temporários e descontínuos e, 

em função de diversos fatores (e.g. tipo de equipamento e operações realizadas, período de utilização do material 

e o seu estado de conservação), poderão oscilar numa gama alargada de valores (60-85 dB(A)). 

Nas Tabela 72 e Tabela 73 apresentam-se os níveis médios de pressão sonora em dB(A) emitidos por alguns 

equipamentos habitualmente utilizados em construção civil, respetivamente, em função da sua distância à respetiva 

fonte, tendo em conta os efeitos de atenuação por divergências, mas também os efeitos de atenuação suplementar 

introduzida pela absorção acústica do solo.  

Em termos gerais, o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante esta fase poderá dar origem a 

impactes negativos significativos, quer ao nível humano, quer animal (este último analisado no descritor FAUNA). 

Porém, concretamente para a ocupação humana, considera-se, normalmente, que para distâncias superiores a 100 

m (relativamente às fontes sonoras), os níveis de ruído estão sujeitos aos já referidos fenómenos de atenuação que 

reduzem o seu efeito perturbador nos recetores existentes na envolvente. Note-se que os recetores sensíveis mais 

próximos se localizam a mais de 400 metros das frentes de obra. 

Dada a localização da área de Projecto, afastada de qualquer aglomerado populacional, é expectável um impacte 

negativo pouco significativo durante a fase de construção. 
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Tabela 72. Atenuação dos níveis de pressão sonora com a distância à fonte, para vários equipamentos utilizados 
na fase de construção (Pais, 1995). 

Tipo de Equipamento 
Distância à Fonte 

15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Escavadora 85 81 75 67 < 58 

Camiões 82 78 72 64 < 55 

Centrais de Betão 80 76 70 62 < 53 

Gruas 75 71 65 57 < 48 

Geradores 77 73 67 59 < 50 

Compressores 80 76 70 62 < 53 

Tabela 73. Valores de LAeq gerados por algumas operações ou equipamentos usualmente utilizado neste tipo de 
trabalhos (GGT, 1995). 

Operação/Equipamento LAeq até 50 m LAeq até 100 m LAeq até 1000 m 

Movimentação de terras e escavação 72 - 75 62 - 65 40 

Britagem 73 – 81 67 - 75 44-50 

Martelo Pneumático 80 - 84 66 – 70 44 - 48 
Nota: propagação de níveis sonoros em espaço livre. 

 

Aumento dos níveis de ruído derivados ao tráfego rodoviário de veículos pesados. 

Para além dos aspetos citados anteriormente, haverá ainda um acréscimo do fluxo de tráfego rodoviário, 

principalmente de veículos pesados, o que resultará num acréscimo dos níveis sonoros que atualmente se verificam. 

Trata-se de um impacte negativo de duração temporária e efeito temporal imediato, o qual se considera pouco 

significativo, já que as passagens destes veículos apenas ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta 

fase. 

4.3.7.2.2. Fase de exploração 

Aumento dos níveis de ruído derivados ao tráfego rodoviário de veículos pesados. 

Conforme referido anteriormente, é expectável um ligeiro aumento do tráfego de veículos pesados, de e para a 

Herdade. No entanto, este aumento não será significativo uma vez que será esporádico, quando existirem 

“compras” para a Herdade, ou saída de gado nos períodos já referenciados anteriormente. Assim, considera-se este 

impacte como negativo e pouco significativo. 

4.3.7.2.3. Fase de desativação 

Aumento dos níveis de ruído associados às ações de demolição. 

A utilização de máquinas e equipamentos associadas às obras de demolição a realizar, que incluem zonas de 

estaleiros de apoio às diversas ações a executar, e acessos, provocarão um aumento pontual e temporário dos níveis 

de ruído nessas mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante a fase de obra são, normalmente, temporários e 

descontínuos e, em função de diversos fatores (e.g. tipo de equipamento e operações realizadas, período de 

utilização do material e o seu estado de conservação), poderão oscilar numa gama alargada de valores (60-85 

dB(A)). 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          233 

Em termos gerais, o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante esta fase poderá dar origem a 

impactes negativos significativos, quer ao nível humano, quer animal (este último analisado no descritor FAUNA). 

Porém, concretamente para a ocupação humana, considera-se, normalmente, que para distâncias superiores a 100 

m (relativamente às fontes sonoras), os níveis de ruído estão sujeitos aos já referidos fenómenos de atenuação que 

reduzem o seu efeito perturbador nos recetores existentes na envolvente. Note-se que os recetores sensíveis mais 

próximos se localizam a mais de 400 metros da frente de obra. É expectável um impacte negativo pouco 

significativo. 

 

Aumento dos níveis de ruído derivados ao tráfego rodoviário de veículos pesados. 

Para além dos aspetos citados anteriormente, haverá ainda um acréscimo do fluxo de tráfego rodoviário, 

principalmente de veículos pesados, o que resultará num acréscimo dos níveis sonoros que atualmente se verificam. 

Trata-se de um impacte negativo de duração temporária e efeito temporal imediato, o qual se considera pouco 

significativo, já que as passagens destes veículos apenas ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta 

fase. 

4.3.7.3. Avaliação de impactes 

Tabela 74. Avaliação de impactes sobre o descritor Ambiente Sonoro. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 

Efeito temporal e 
duração do 

impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Aumento dos níveis de ruído 
associados às obras 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Aumento dos níveis de ruído 
derivados ao tráfego 
rodoviário de veículos 
pesados 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Aumento dos níveis sonoros 
associados ao aumento do 
volume de tráfego de 
camiões 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Fase de Desativação 

Aumento dos níveis de ruído 
associados às obras 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
Significativo 

Aumento dos níveis de ruído 
derivados ao tráfego 
rodoviário de veículos 
pesados 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Directo 

Pouco 
Significativo 
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4.4. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.4.1. USO DO SOLO 

4.4.1.1. Identificação e caraterização de impactes 

4.4.1.1.1. Fase de construção 

A implementação do projecto na Herdade da Rendeira e no Carrasco irá implicar alterações significativas ao nível 

dos usos do solo, originadas pela construção de estruturas necessárias às novas funções do espaço, nomeadamente 

das áreas de regadio e a construção das barragens. 

Assim, são expectáveis principalmente os seguintes impactes: 

 Destruição do coberto vegetal existente. 

 Haverá necessidade de proceder à destruição parcial do coberto vegetal existente, alterando, de 

forma permanente, o uso do solo em determinadas áreas, designadamente as zonas afectas aos 

usos agrícolas e obras hidráulicas projetadas. 

 Assim, os impactes são considerados negativos, permanentes, e significativos tendo em conta o 

coberto vegetal actualmente existente. 

Os impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, 

desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, carácter, e área de influência (Tabela 75). 
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Tabela 75. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Construção. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Movimentação de 
terras  

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Não Minimizável 

Local 

montado de azinho; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens; 
vegetação ripícola; 
vegetação helófita 
de Eleocharis 
palustris 

 

Implementação de 
acessibilidades 
temporárias à obra 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Directo 

Minimizável 

Local 

montado de azinho; 
malhadais e outros 
tipos de uso 

 

Implementação de 
acessibilidades de 
caráter permanente 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal, 
compactação e 
impermeabilização 
do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Directo 

Minimizável 

Pontual 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens 

 

Movimentação de 
maquinaria  

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Indireto 

Minimizável 

Local 

Todos os tipos de 
uso 

Enchimento da 
albufeira 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
submersão do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Imediato 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens; 
vegetação ripícola; 
vegetação helófita 
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Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Indireto 

Não Minimizável 

Regional 

de Eleocharis 
palustris 

 

Implementação do 
projeto agrícola 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permante 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Não Minimizável 

Regional 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens 

Derramamento de 
óleos lubrificantes, 
combustíveis e 
outras substâncias 
potencialmente 
tóxicas sobre o solo 

Alteração das 
características 
químicas do solo e 
afetação da 
vegetação 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Provável 

Direto 

Não minimizável 

Pontual 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens; 
vegetação ripícola; 
vegetação helófita 
de Eleocharis 
palustris 

 

4.4.1.1.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os impactes são essencialmente: 

 Aumento de áreas cobertas de forma permanente pelo espelho de água. 

 Aumento das áreas de encharcamento temporário devido à oscilação do nível de armazenamento das 

barragens. 

 Ocupação do solo com novo coberto vegetal, nomeadamente com as culturas de regadio e com áreas de 

adensamento de montado e requalificação de áreas ribeirinhas. 

Os impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, 

desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, carácter, e área de influência (Tabela 76). 
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Tabela 76. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Exploração. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Ocupação do solo 
com novo coberto 
vegetal (culturas 
agrícolas). 

Aumento da 
humidade do solo; 
aumento da 
colonização de 
espécies infestantes 
e/ou 
potencialmente 
invasoras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens 

 

Ocupação do solo 
com novo coberto 
vegetal 

(adensamento do 
montado e 
requalificação das 
linhas de água) 

Redução direta de 
diversidade de 
espécies 
espontâneas 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

montados; 
malhadais e outras 
áreas de pastagens; 
vegetação ripícola 

 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

Deposição de 
poeiras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Todos os tipos de 
uso 

4.4.1.1.3. Fase de desativação 

Durante a fase de desativação os impactes são essencialmente (Tabela 77): 

 Restituição do relevo original, descompactação e restituição da estrutura do solo  

 Redução de área agrícola e substituição por uso florestal, pousio ou outro  

 Plantação de azinheiras, recuperação e recriação de pastagens e recriação de habitats ripícolas 
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Tabela 77. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Desativação. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Demolição das 
barragens 

Restituição do 
relevo original, 
descompactação e 
restituição da 
estrutura do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

- 

Certo 

Directo 

- 

Regional 

Planos de água 
criados  

Cessação do projeto 
agrícola  

Redução de área 
agrícola e 
substituição por 
uso florestal, 
pousio ou outro 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Neutro 

Pouco Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Directo 

- 

Local 

Área agrícola 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

 

 

 

Deposição de 
poeiras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

 

 

 

Todos os tipos de 
uso 

Recuperação 
paisagística - 
Requalificação da 
área com 
recuperação dos 
usos originais 

Plantação de 
azinheiras, 
recuperação e 
recriação de 
pastagens e 
recriação de 
habitats ripícolas  

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Elevado 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Direto 

- 

Regional 

Todos os tipos de 
uso à execeção do 
bosque de azinho 
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4.4.1.1.4. Impactes cumulativos 

Face aos Instrumentos de Gestão Territorial não se prevê a implementação, a nível regional, de outras explorações 

industriais deste tipo, não se prevendo quaisquer impactes comulativos. 
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4.4.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

4.4.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

A identificação e avaliação dos impactes na Flora e Vegetação foram efetuados com base no interesse e 

especificidades ecológicas de cada grupo e nas caraterísticas do projeto. Para cada fase procedeu-se à inventariação 

das principais ações, relacionadas com a implementação do projeto e com a atividade de exploração, 

potencialmente geradoras de impactes sobre os sistemas ecológicos. 

Durante a fase de construção, a remoção ou alteração do coberto vegetal existente e a presença e circulação de 

operários e maquinaria no terreno serão ser causadoras de impactes, nomeadamente através da possível destruição 

de biótopos e habitats, perturbação indireta e poluição. 

A classificação de impactes teve por base os critérios definidos pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Os 

impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, 

desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, caráter, e área de influência (Tabela 78). 

Tabela 78. Critérios de Avaliação de Impactes. 

Critério Classificação Descrição 

Sentido Valorativo 

Positivo Benefício/valorização por parte da ação 

Negativo Prejudicial/desvalorização por parte da ação  

Neutro Ação não constitui nem uma mais-valia nem uma menos-valia 

Indeterminado Não é possível quantificar o efeito da ação 

Significância 

Pouco Significativo Existe afetação mas esta não é considerada muito importante 

Significativo 
Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies importantes 
presentes na área  

Muito Significativo 
Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies presentes na 
área que põe em risco a sua persistência 

Magnitude 

Baixa 
Extensão da área afetada pela ação é reduzida e com valores 
naturais afetados de reduzido interesse conservacionista  

Média 

Extensão da área afetada pela ação é moderada; são afetados 
valores naturais com interesse conservacionista (espécies com 
estatuto de ameaça, habitats protegidos e/ou de valor para as 
comunidades de fauna); ou ocorre afetação significativa dos 
processos ecológicos 

Elevada 
Extensão da área afetada pela ação é elevada, assim como a 
importância das espécies e/ou processos ecológicos afetados 

Desfasamento 

Imediato 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é inferior a um ano 

Médio prazo 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a um ano 
mas inferior a 5 anos 

Longo prazo 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a 5 anos 

Duração Temporário 
Manifestação do impacte limitado a um determinado período de 
tempo  
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Critério Classificação Descrição 

Permanente 
Manifestação do impacte durante todo o período de vida útil do 
projeto 

Reversibilidade 

Reversível Possibilidade de inversão da situação induzida  

Irreversível 
Impossibilidade de reverter os efeitos produzidos pelas ações 
induzidas, com a persistência dos seus efeitos  

Grau de Incerteza 

Certo Se o impacte vai comprovadamente ocorrer  

Provável Se existem fortes indícios que o impacte irá ocorrer 

Pouco Provável Se é expetável que a ação não provoque impacte 

Caráter 
Direto 

Diretamente induzido por atividades ligadas à construção e 
funcionamento do projeto 

Indireto Induzido pelos impactes diretos, com efeitos secundários 

Minimização 
Minimizável Possibilidade de minimização do impacte 

Não Minimizável Impossibilidade de minimização do impacte 

Área de Influência 

Pontual 
Circunscrito a um determinado local no interior da área do 
projeto 

Local 
Afeta genericamente a área de estudo e/ou outras áreas anexas, 
numa área igual ou inferior à menor divisão administrativa onde 
se insere 

Regional 
Afeta áreas exteriores ao projeto e às divisões administrativas 
por ele intersetadas 

Nacional Induz alterações a nível nacional 

Transfronteiriço Induz alterações que ultrapassam as fronteiras nacionais 

 

4.4.2.1.1. Fase de construção 

Na Tabela 79 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar 

impactes relevantes para a flora e vegetação da área de estudo. São considerados os biótopos: montado de azinho 

(habitat 6310); malhadais e arrelvados vivazes (habitat prioritário 6220, subtipos 1 e 2 respetivamente); vegetação 

helófita de Eleocharis palustris; loendrais e tamujais (habitat 92D0); azinhais (habitat 9340). 

Para o descritor “Flora, Vegetação e Habitats” os impactes têm incidência relevante na fase de implementação das 

barragens devido às mobilizações de terras, alteração do relevo, circulação constante de veículos, maquinaria e 

pessoas na área e, sendo de salientar que a movimentação de terras e terraplanagens tornam os impactes 

parcialmente irreversíveis.  
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Tabela 79. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Construção. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Movimentação de 
terras  

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Directo 

Não Minimizável 

Local 

Montado de azinho; 
malhadais; 
loendrais e 
tamujais; vegetação 
helófita de 
Eleocharis palustris 

 

Implementação de 
acessibilidades 
temporárias à obra 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Directo 

Minimizável 

Local 

Montado de azinho; 
malhadais 

 

Implementação de 
acessibilidades de 
caráter permanente 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal, 
compactação e 
impermeabilização 
do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Directo 

Minimizável 

Pontual 

Montado de azinho; 
malhadais 

 

Movimentação de 
maquinaria  

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Indireto 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos 

Enchimento da 
albufeira 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
submersão do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Montado de azinho; 
malhadais; 
loendrais e 
tamujais; vegetação 
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Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Indireto 

Não Minimizável 

Regional 

helófita de 
Eleocharis palustris 

 

Implementação do 
projeto agrícola 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permante 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Não Minimizável 

Regional 

Montado de azinho; 
malhadais 

Derramamento de 
óleos lubrificantes, 
combustíveis e 
outras substâncias 
potencialmente 
tóxicas sobre o solo 

Alteração das 
características 
químicas do solo e 
afetação da 
vegetação 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Provável 

Direto 

Não minimizável 

Pontual 

Montado de azinho; 
malhadais; 
loendrais e 
tamujais; vegetação 
helófita de 
Eleocharis palustris 

 

4.4.2.1.2. Fase de exploração 

Na Tabela 80 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar 

impactes para a flora e vegetação da área de estudo, relacionada com os ecossistemas presentes, na fase de 

exploração. É de salientar que nesta após a fase de construção é expetável a continuação da verificação de outros 

impactes, direta ou indiretamente ligados ao projeto implementado. 
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Tabela 80. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Exploração. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Manutenção do 
projeto agrícola - 
rega 

Aumento da 
humidade do solo; 
aumento da 
colonização de 
espécies 
infestantes e/ou 
potencialmente 
invasoras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

 

Montado de azinho; 
malhadais 

 

Manutenção do 
projeto agrícola - 
fertilização e 
tratamento 
fitossanitário 

Redução direta de 
diversidade de 
espécies 
espontâneas 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Montado de azinho; 
malhadais 

 

Circulação de 
pessoas e veículos 
no âmbito do 
projeto agrícola 

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Indirecto 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos 

4.4.2.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação do projeto prevê-se a demolição da barragem, na fase inicial poderão existir alguns impactes 

negativos pontuais sobre a flora fauna e vegetação, mas a médio e longo prazo poderá ser particularmente positiva, 

uma vez que permite a requalificação da área, um aumento da área de distribuição e circulação das diferentes 

espécies. Na Tabela 81 apresentam-se alguns impactes previsíveis na fase de desativação do projeto. 
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Tabela 81. Descrição dos potenciais impactes no descritor Flora, Vegetação e habitats durante a fase de 
desativação. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Demolição das 
barragens 

Restituição do 
relevo original, 
descompactação e 
restituição da 
estrutura do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

- 

Certo 

Directo 

- 

Regional 

Todos os biótopos  

Cessação do projeto 
agrícola  

Zonas que deixam 
de ser regadas 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Directo 

- 

Local 

Montado de 
azinho; malhadais 

Cessação do projeto 
agrícola 

Retirada dos 
equipamentos de 
rega 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Directo 

- 

Local 

Montado de 
azinho; malhadais 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Directo 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos 
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Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Recuperação 
paisagística - 
Requalificação da 
área com 
recuperação dos 
biótopos originais 

Plantação de 
azinheiras, 
recuperação e 
recriação de 
pastagens e 
recriação de 
habitats ripícolas  

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Carácter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Elevado 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Directo 

- 

Regional 

Todos os biótopos 
à execeção do 
bosque de azinho 

4.4.2.2. Impactes cumulativos 

Este projeto ocupa uma área bastante extensa, no entanto, a serem consideradas medidas de gestão e conservação 

dos valores fitocenóticos em presença, nomeadamente a reflorestação e/ou adensamento do montado bem como 

medidas de compensação para a vegetação ripícola, não são previstos impactes cumulativos. 
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4.4.3. FAUNA 

4.4.3.1. Identificação, caraterização e avaliação de impactes 

O projeto da Herdade da Rendeira corresponde a um projeto agropecuário que pretende atuar em diferentes aspetos 

complementares:  

1. Construção de Barragem 1 

 Construção de uma barragem no ribeiro do Lobo com capacidade de cerca de 800.000m3 (já 

construída); 

2. Construção de Barragem 2 

 Construção de uma barragem de grande dimensão com cerca de 1000.000m3 de capacidade na ribeira 

do Azevel; 

3. Projeto Agrícola 

 Expansão da área de regadio, com colocação de 5 pivôs de rega, para produção de culturas forrageiras 

de regadio e mais 3 zonas de rega;  

 Aumento do encabeçamento de gado existente – atualmente com cerca de 450 vacas adultas, para 

700 vacas em 2 anos – em regime de exploração extensiva; 

4. Ações Comuns 

 Em termos faunísticos destaca-se a alteração de acessibilidades internas com construção de novos 

caminhos; 

 Implementação de infraestruturas elétricas associadas às barragens e estruturas de rega; 

4.4.3.1.1. Fase de construção 

4.4.3.1.1.1. Fauna_c1: Destruição de Habitats 

A destruição dos habitats existentes no terreno constitui um dos principais impactes da generalidade dos 

empreendimentos. Este impacte muitas vezes é inevitável e permanente, consoante a tipologia de projeto. No caso 

da Herdade da Rendeira, consideram-se 4 tipos de projetos, como foi acima definido: Barragem 1, Barragem 2, 

Projeto Agrícola e Ações Comuns. 

4.4.3.1.1.1.1. Barragem do Ribeiro do Lobo 

Relativamente à Barragem do Ribeiro do Lobo, é adquirido que tenha ocorrido um impacte significativo sobre os 

habitats presentes com alteração profunda dos mesmos e consequências inevitáveis na composição das 

comunidades faunísticas. Salienta-se que a área afetada por esta albufeira era essencialmente agrícola, sendo pouco 

significativa a afetação de habitats para fauna na maior parte da área da albufeira. Considera-se muito significativa 

a perda da definição do curso de água, eventual galeria ripícola associada e na margem esquerda a faixa de montado 

com matos que ficou submersa.  
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4.4.3.1.1.1.2. Barragem da Ribeira do Azevel 

Em relação à Barragem da Ribeira do Azevel, o impacte é considerado negativo e muito significativo em termos 

faunísticos. O biótopo ripícola é um dos biótopos com maior importância para a fauna, essencial a todos os grupos 

faunísticos. A ribeira do Azevel é uma ribeira de caraterísticas tipicamente mediterrânias, bem meandrizada e 

definida no terreno, marcada por diversos afloramentos de xisto e por galeria ripícola de loendros. Esta ribeira 

acumula diversas funcionalidades ecológicas - áreas de reprodução, alimentação, abrigo ou corredor de deslocação, 

para espécies de todos os grupos presentes. Constitui um importante corredor ecológico que atravessa a 

propriedade, aliando-se à presença de matos e afloramentos em encostas, possibilitando a presença de espécies 

mais sensíveis como rapinas de grande porte ou o gato-bravo. A ribeira apresenta presença de lontra. 

A destruição da ribeira implica a destruição dos habitats disponíveis, como consequência direta, imediata e 

permanente, pelo que é considerada um impacte negativo, permanente, de elevada magnitude e significância e de 

impossível minimização. Os planos de água que a substituem não apresentam as mesmas funcionalidades 

ecológicas e não dão abrigo às mesmas comunidades faunísticas. 

4.4.3.1.1.1.3. Projeto Agropecuário 

O projeto agrícola abrange diferentes componentes: a implementação de 5 pivôs de rega, o aumento da área de 

vinha e o aumento do encabeçamento de gado.  

Relativamente aos pivôs de rega, refere-se que os pivôs 1 e 2 apresentam impactes nulos para a fauna, uma vez 

que se situam em zonas agricultadas, sujeitas a maiores níveis de perturbação, e, portanto de menor importância 

para a fauna – no caso do pivô 1 situa-se junto à estrada principal (o que é um fator conhecido de afastamento para 

as aves estepárias); o pivô 2 localiza-se entre o monte e a área de armazém e de estacionamento de máquinas. Os 

pivôs 3, 4 e 5 introduzem alteração nos habitats disponíveis para a fauna, contudo considera-se que estas são pouco 

significativas, uma vez que não se localizam nas áreas consideradas de maior relevo para a fauna. 

Dada a grande dimensão da propriedade o encabeçamento de gado considera-se ainda aceitável em termos de 

afetação das comunidades faunísticas locais. Contudo, o encabeçamento deve ser avaliado para não provocar a 

escassez dos recursos disponíveis. Este impacte é considerado significativo e permanente uma vez que a alteração 

introduzida se irá manter no terreno. 

4.4.3.1.1.1.4. Ações Comuns 

A alteração de acessibilidades internas é considerada de forma complementar aos restantes projetos. De um modo 

geral os caminhos propostos introduzem alterações de efeito nulo ou pouco significativo sobre a fauna. No entanto, 

os caminhos propostos em cruz na área de estepe na extremidade oeste da propriedade, a oeste da albufeira prevista 

para o Azevel, são de impacte negativo, permanente, de elevada magnitude e significância sobre a fauna. Trata-se 

de uma área de excelentes caraterísticas para a avifauna estepária, onde ocorre nidificação provável de sisão, e 

onde a ocorrência da abetarda é potencial na propriedade. 

Relativamente às linhas elétricas que serão necessárias colocar, a fase construção poderá apresentar impactes 

pouco significativos a significativos consoante as localizações pretendidas ou o período em que decorrer a obra. 

A significância deste impacte não é ainda certa. 

4.4.3.1.1.2. Fauna_c2: Perturbação Fauna. 

A construção da Barragem do Azevel e dos novos caminhos sobre a área de estepárias correspondem aos impactes 

de maior relevância em termos faunísticos. As obras nestas áreas implica a introdução de níveis elevados de 
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perturbação tendo como consequência imediata o afastamento das espécies mais sensíveis e de maior interesse 

para a conservação. A passagem de máquinas nas áreas de ocorrência de sisão, durante a época de reprodução, 

constituiria um impacte muito significativo. 

O projeto agrícola representa níveis de perturbação pouco significativos para a fauna. No caso dos pivôs 1,2 e 3 

trata-se de áreas já sujeitas habitualmente a algum nível de perturbação. No caso dos restantes pivôs a perturbação 

causada pela sua implementação no terreno será pouco significativa, se se evitar a época de reprodução das 

espécies. 

4.4.3.1.1.3. Fauna_c3: Mortalidade 

Durante a fase de obra a mortalidade pode ocorrer ao nível de indivíduos que estejam refugiados em moroiços ou 

nos solos, ou que apresentem fraca capacidade de fuga, no período em que decorrer a obra. Por exemplo, o 

enchimento das barragens dá-se no inverno, período em que muitas espécies apresentam menor atividade. 

4.4.3.1.2. Fase de exploração 

4.4.3.1.2.1. Fauna_e1: Perturbação 

4.4.3.1.2.1.1. Barragem do Ribeiro do Lobo 

A presença da albufeira do Lobo gera perturbação sob as comunidades piscícolas e de anfíbios observadas. A 

introdução de peixes exóticos como o achigã é um fator de perturbação acrescido sobre as comunidades naturais. 

Pelo fato de vir substituir uma área de aproveitamento agrícola, o efeito da barragem do ribeiro do Lobo pode não 

ser tão intenso, no entanto não deixa de ser significativo. 

4.4.3.1.2.1.2. Barragem da Ribeira do Azevel 

A Barragem do Azevel é um forte fator de perturbação no seu local de inserção, pois tratava-se de uma área da 

propriedade com menor nível de utilização. A barragem, com as suas desvantagens associadas, como a introdução 

difícil de evitar de espécies de exóticas, gera perturbação elevada num meio ripícola que se considerava em bom 

estão de conservação. Por outro lado, a sua posição num local menos utilizado da propriedade potencia a presença 

de espécies com elevado estatuto de conservação sobretudo entre grupo de mamíferos (morcegos e carnívoros) e 

entre as aves. Salienta-se que, mesmo que a área de estepe não seja afetada, a presença de uma barragem de tão 

grande dimensão vem criar um fator de perturbação muito elevado sobre estas espécies que precisam de territórios 

homogéneos de grande dimensão. Este impacte é negativo e muito significativo. 

4.4.3.1.2.1.3. Projeto Agropecuário 

A implementação dos pivôs agrícolas é considerada geradora de impactes pouco significativos nos locais para os 

quais estão propostos.  

O aumento do encabeçamento de gado previsto encontra-se ainda dentro do considerado elegível para projetos de 

desenvolvimento rural em áreas consideradas de importância para a conservação de aves estepárias (no âmbito da 

Rede Natura 2000) e que corresponde a um limite de 1CN/ha. Neste contexto, e salientando-se que a Herdade da 

Rendeira, apesar de ser detentora de elevado valor ecológico, não se encontra abrangida por nenhuma área 
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classificada, considera-se o encabeçamento proposto uma boa prática pecuária extensiva. Implicando algum 

impacte sobre as comunidades naturais este é considerado pouco significativo. 

4.4.3.1.2.1.4. Ações Comuns 

Os caminhos previstos para a área de estepe a oeste da Barragem do Azevel implicam a introdução de um elevado 

grau de perturbação numa área frequentada por espécies extremamente sensíveis a este fator. A construção e 

alteração desta área constituem um impacte negativo muito significativo do projeto. 

4.4.3.1.2.2. Fauna_e2: Fragmentação de habitats 

A fragmentação de habitats pode conduzir ao desaparecimento do espaço e das caraterísticas dos habitats 

necessárias à manutenção dos núcleos populacionais de algumas espécies, particularmente aquelas que já se 

encontram numa situação fragilizada ou que são espécies mais sensíveis. 

4.4.3.1.2.2.1. Barragem do Ribeiro do Lobo 

A Barragem do ribeiro do Lobo introduz na paisagem uma quebra na conetividade entre a área de montado densa 

com subcoberto (que constitui a maior parte da faixa norte da propriedade) e a área de montado com parado ou 

pastagem natural em subcoberto, que se localiza na margem direita. No entanto, como a área correspondente à 

albufeira era uma área de solo agricultado, já se verificava no terreno uma barreira parcial entre estes habitats. Este 

impacte é considerado negativo e significativo, mas pode ser minimizado por potenciação de vegetação aquática 

e ripícola que permita a condução das espécies ao longo das margens da albufeira. 

4.4.3.1.2.2.2. Barragem da Ribeira do Azevel 

A Barragem do Azevel vem criar um obstáculo de grande dimensão no terreno, destruindo irreparavelmente o 

habitat ribeirinho, afetando as comunidades piscícolas e de anfíbios que perdem a continuidade ao longo do curso 

de água, ao longo da qual poderiam anteriormente deslocar-se. Por outro lado o desaparecimento do corredor 

ecológico na linha de vale introduz uma barreira entre as áreas de montado circundantes. Este impacte é 

considerado negativo e muito significativo. O projeto pode ser desenvolvido numa ótica de minimização de 

impactes, mas com a consciência de que os impactes introduzidos são irreversíveis e não podem ser 

proporcionalmente compensados dentro da Herdade da Rendeira. 

4.4.3.1.2.2.3. Projeto Agropecuário 

A implementação dos pivôs agrícolas e a exploração extensiva de gado não são consideradas como geradoras de 

efeito-barreira no terreno, sobretudo dada a dimensão da propriedade e a grande extensão e relativa homogeneidade 

dos habitats em que são colocados. Este impacte é considerado pouco significativo. 

Por sua vez, o impacte decorrente da utilização de pivôs prende-se com a alteração das culturas praticadas com 

possibilidade de supressão dos períodos de descanso do terreno, suprimindo a rotação de culturas o que conduz a 

redução da disponibilidade alimentar. Se este aspeto for assegurado, e forem asseguradas áreas de pousio e 

pastagem natural em redor, o impacte decorrente considera-se pouco significativo. 
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4.4.3.1.2.2.4. Ações Comuns 

As acessibilidades internas se mantiverem caraterísticas semelhantes às atuais, não são por si só geradoras de efeito 

barreira. No entanto, numa ótica de preservação da biodiversidade, fator que apresenta vantagens claras num 

enquadramento de agroturismo, não se deve intensificar a rede viária. Refere-se que o projeto apresenta duas novas 

vedações na parcela a oeste da barreira de Azevel, na área de pseudoestepe. A implementação de caminhos e 

vedações no terreno pode constituir uma barreira, sobretudo para o grupo das aves estepárias, pelo que deveria ser 

analisada a sua necessidade e objetivo. Este impacte pode ser negativo e significativo. 

4.4.3.1.2.3. Fauna_e3: Criação de novos habitats. 

4.4.3.1.2.3.1. Barragens do Ribeiro do Lobo e da Ribeira do Azevel 

A implementação de duas albufeiras implica a criação de novos habitats aquáticos. Estes habitats, em parte pela 

sua artificialidade, são mais pobres em termos ecológicos do que os habitats que substituem para a maior parte da 

fauna, no entanto podem favorecer algumas espécies. É o caso de algumas espécies aquáticas que já se verificam 

na propriedade, na Barragem do Lobo. Contudo o potencial destes habitats poderia ser bastante incrementado na 

Herdade da Rendeira com a adoção de medidas que melhorassem o estado das margens e se fosse reduzido o 

acesso do gado às charcas. Algumas medidas são sugeridas por forma a potenciar impactes positivos. 

A criação destes habitats perde um pouco relevo por a propriedade já ser detentora de diversas mini-hídricas e de 

outra barragem de média/grande dimensão de localização intermédia às duas barragens em análise. A possibilidade 

de introdução de espécies exóticas nas barragens, com potencial efeito depauperador nas espécies autóctones e na 

complexidade das comunidades presentes reduz também os aspetos positivos a considerar. 

A criação de novos habitats é, assim, um impacte que pode ser positivo, pouco significativo a significativo, de 

acordo com medidas de minimização que sejam adotadas, tais como a proibição de introdução de espécies 

piscícolas exóticas e a manutenção das margens dos planos de água em bom estado de conservação. 

4.4.3.1.2.3.2. Projeto Agropecuário 

A adoção de um regime pecuário extensivo com manutenção de prados e pastagens, de acordo com o potencial 

agrícola local e com baixa intensidade é benéfico para a manutenção das comunidades naturais que evoluíram 

adaptadas ao sistema rotativo tradicional. Na realidade o abandono agrícola e do pastoreio extensivo resulta na 

perda de habitat adequado para as aves estepárias. O abandono agro-pastoril destas áreas permite o 

desenvolvimento de matos, com o desaparecimento da cobertura herbácea e consequente diminuição da população 

de presas presentes (ICN 2006). Neste sentido é importante equacionar a promoção sustentada destas práticas 

agrícolas, sendo importante que se estabeleça uma dinâmica entre áreas cultivadas, de pousio e de pastagem. A 

exploração agrícola adotada, desde que se mantenha dentro de níveis de intensidade controlada, pode ser positivo 

para a manutenção da biodiversidade faunística natural. 

Ressalva-se que a utilização de culturas exóticas deve ser analisada de forma a não propagar espécies com 

comportamentos invasores que degradem os habitats naturais circundantes às áreas de cultivo. 

Existe uma intenção de gestão de áreas florestais existentes com adensamento de montado em alguns locais cujo 

plano não está ainda definido à data de realização do EIA pelo que são expetáveis efeitos nos habitats e nas 

comunidades faunísticas de magnitude e significância desconhecidas. Estes impactes podem ser positivos ou 

negativos consoante forem respeitadas as áreas de menor sensibilidade para a fauna. Salienta-se que se o 

adensamento florestal se localizar na área situada entre as ribeiras do Lobo e de Azevel (Barragem 1 e 2), 
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contribuirá para a continuidade do habitat existente com impacte positivo para as comunidades faunísticas, 

sobretudo para as comunidades de aves e mamíferos. 

Em contrapartida o adensamento florestal da área localizada a oeste da Barragem 2 constituiria um impacte 

negativo muito significativo, mas tal não se julga uma opção provável. 

4.4.3.1.3. Fase de desativação 

Os impactes da desativação de um projeto deste tipo variam muito consoante as ações forem planeadas e 

conduzidas. 

4.4.3.1.3.1. Fauna_d1 

4.4.3.1.3.1.1. Barragens do Ribeiro do Lobo e da Ribeira do Azevel 

O abandono da exploração de albufeiras não reconduz à reconversão dos habitats naturais. Os impactes seriam 

negativos muito significativos se estas não fossem conduzidas sob um plano de recuperação paisagística. Note-se 

também que com o tempo as albufeiras, se não forem sujeitas a intervenções ou utilizações intensivas vão tendendo 

a naturalizarem-se e a apresentarem comunidades estruturadas 

4.4.3.1.3.1.2. Projeto Agropecuário 

Como já foi referido o abandono do regime de pastagens extensivas conduz à evolução dos habitats no sentido de 

adensamento florestal. No entanto, como a utilização desta prática é muito antiga e os solos estão muito 

depauperados, já não se obtém um climax evolutivo (que este caso seria o azinhal), mas sim estevais altos e 

possivelmente muito homogéneos. Desta forma considera-se que a utilização agrosilvopastoril tradicional é 

determinante para a manutenção da riqueza da biodiversidade natural desta região. 
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4.4.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

4.4.4.1. Inventário Patrimonial 

A lista de elementos patrimoniais detetados na propriedade da Herdade da Rendeira encontra-se identificada na 

Tabela 82 (localização no Anexo N e descrição patrimonial no Anexo N1). 

Tabela 82. Lista de elementos patrimoniais detetados na propriedade da Herdade da Rendeira. 

N.º Designação Tipo de Sítio 
Período 
Cronológico 

Classificação/ 

Protecção 

1 Monte da Rendeira Tanque/Bebedouro Contemporâneo - 

2 Monte da Rendeira 1 Tanque/Bebedouro Contemporâneo - 

3 Azevelinho 1 Muro Indeterminado - 

4 Azevelinho Habitat/Casal Romano - 

5 Malhada do Mt. Carrasco Indeterminado Indeterminado - 

6 Poço Caiado 1 Muro Contemporâneo - 

7 Poço Caiado Poço Contemporâneo - 

8 Monte Carrasco 1 Eira Contemporâneo - 

9 Monte Carrasco Achado Isolado Romano - 

10 Monte Carrasco 2 Marco Indeterminado - 

11 Monte Carrasco 3 Est. Agrícola Mod. /Contemp. - 

12 Monte da Rendeira Poço Contemporâneo - 

 

O elemento n.º 1 encontra-se fora do raio de acção do Pivô 3 (mas dentro da zona da albufeira da barragem que se 

encontra construída) e trata-se de um tanque/bebedouro para animais, em tijolo e rebocado que, tanto quanto nos 

foi possível perceber, não se encontra em funcionamento.  

O elemento n.º 2 encontra-se a sul do raio de acção do Pivô 3 e é idêntico ao elemento n.º 1, devendo ser 

contemporâneos. 

Nos limites da área a afectar pela acção do Pivô 1, encontra-se o elemento n.º 3. Trata-se de um muro, em pedra 

seca, que se localiza numa das margens da Ribeira do Azevelinho, possivelmente fora do raio de acção do pivô. 

No Pivô 1 foram identificados alguns materiais romanos (tegulae digitadas e uma asa de ânfora [?]), numa 

plataforma sobranceira a duas linhas de água e próximo de algumas azinheiras. São ainda visíveis à superfície 

alguns blocos de xisto e quartzo empilhados junto a uma azinheira, possivelmente durante trabalhos agrícolas, que 

poderão ter pertencido ao aparelho de alguma estrutura arqueológica. Os materiais arqueológicos identificados 

foram deixados no sítio, uma vez que a sua recolha poderia fazer “desaparecer” o sítio arqueológico. Atribuímos 

ao sítio a designação de Azevelinho devido à proximidade do curso de água com o mesmo nome, passando 

doravante a ser por nós designado por elemento patrimonial n.º 4. 

No limite da zona entre o paredão da Barragem do Azevel e a albufeira foi identificado um aglomerado de pedras, 

junto a uma azinheira. Após observação, verificámos que existiam nesse aglomerado alguns elementos em granito. 

Uma vez que o granito não faz parte da matriz geológica da área, só faz sentido que estes elementos tenham 

pertencido a uma construção. Por esta razão incluímo-lo no inventário e atribuímos-lhe o n.º 5. 
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Foram identificados dois elementos patrimoniais durante a prospecção na área onde se irá implantar o Pivô 5. O 

elemento patrimonial n.º 6 é um muro em pedra seca que segue paralelo à linha de água aí existente. O elemento 

patrimonial n.º 7 é um poço, de planta circular, que se encontra registado na CM 462 sob o topónimo “Poço 

Caiado” e dista cerca de 120 m do elemento patrimonial n.º 6. 

Na área onde se situará a zona de expansão da vinha foram identificados 4 elementos patrimoniais. O elemento 

patrimonial n.º 8 é uma eira, que se localiza a cerca de 40 m a norte do Monte do Carrasco. O elemento n.º 9 

corresponde a um achado isolado constituído por 2 tegulae e 1 imbrex. O facto de os materiais se encontrarem 

num local elevado põe de parte a hipótese de estarmos perante escorrências. Por outro lado, foi prospectado um 

aceiro que se encontra próximo e não detectámos qualquer material arqueológico aí presente, pelo que os materiais 

não terão sido trazidos pela acção das máquinas. É nossa convicção que o sítio se deve encontrar nas imediações, 

possivelmente até sob as edificações ali presentes. O elemento patrimonial n.º 10 corresponde a um marco 

paralelepipédico, anepígrafo, de base quadrangular, que se encontra num moroiço junto ao Monte do Carrasco. 

Por fim, foi identificado junto ao caminho que parte desde o Monte do Carrasco em direcção a norte uma estrutura, 

de planta rectangular, que deve corresponder a uma pequena estrutura de apoio à actividade agrícola ou mesmo às 

ruínas de uma pequena habitação, sendo visíveis algumas lajes de xisto, com aparelho misto composto por 

alvenaria irregular (xisto e quartzo) e tijolo maciço (tipo burro). 

Com base na nova cartografia, recentemente facultada à equipa de arqueologia, incluiu-se um novo elemento 

patrimonial (EP12), que corresponde a um poço, situado junto a um caminho que leva ao Monte da Rendeira, entre 

a zona de rega fixa localizada entre a Barragem do Lobo e o pivô 2. 

4.4.4.2. Identificação e avaliação das ocorrências 

Cada elemento identificado foi objecto de uma classificação de acordo com a Tabela 83. 

Tabela 83. Classificação dos elementos identificados. 

Potencial Científico 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 

Potencial Patrimonial 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 

Estado de Conservação 

Mau 1 

Razoável 2 

Bom 3 

 

O potencial científico determina as características de cada sítio, avaliando a actividade/área a que respeita e em 

que medida podem contribuir para o melhor conhecimento da mesma. 

O potencial patrimonial qualifica os elementos pelo seu valor arquitectónico e social e pela sua funcionalidade 

enquanto elementos inseridos em comunidades e em paisagens. 

No que respeita ao estado de conservação, pretende-se classificar as condições físicas em que se acham os 

elementos. 
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Estes três itens foram somados como forma de atribuição da valoração patrimonial de cada sítio, resultando uma 

escala de 3 a 9, atribuindo-se uma valoração patrimonial reduzida aquando da classificação compreendida no 

intervalo 3 a 4; média com os valores 5 e 6; elevada com os valores 7 e 8 e muito elevada com o valor 9 (Tabela 

84). 

Tabela 84. Atribuição da valoração patrimonial de cada sítio. 

Designação 
Potencial 
Científico 

Potencial 
Patrimonial 

Estado de 
Conservação 

Total Valoração Patrimonial 

Monte da Rendeira 1 1 2 4 Reduzida 

Monte da Rendeira 1 1 1 2 4 Reduzida 

Azevelinho 1 1 1 2 4 Reduzida 

Azevelinho 3 3 2 8 Elevada 

Malhada do Monte Carrasco 1 1 1 3 Reduzida 

Poço Caiado 1 1 1 2 4 Reduzida 

Poço Caiado 1 1 2 4 Reduzida 

Monte Carrasco 1 1 2 2 5 Média 

Monte Carrasco 3 3 1 7 Elevada 

Monte Carrasco 2 2 2 3 7 Elevada 

Monte Carrasco 3 1 1 1 3 Muito Reduzida 

Monte da Rendeira 2 1 1 3 5 Média 

 

Para cada uma destas situações foi elaborada uma pequena ficha de inventário na qual consta: 

 Ficha de Levantamento Patrimonial – Corresponde ao número atribuído ao elemento patrimonial; 

 Designação – Corresponde à designação pela qual o elemento é conhecido; 

 Topónimo/ Lugar – Corresponde à sua posição na área em estudo; 

 Freguesia/ Concelho/ Distrito – Corresponde à sua posição na área em estudo; 

 Tipo de Sítio – Corresponde à designação atribuída ao elemento de acordo com a listagem fornecida pelo 

IGESPAR; 

 Período Cronológico – Corresponde ao Período ou época em que se inserem; 

 Descrição – Pequena descrição do elemento; 

 Valoração Patrimonial – Corresponde à classificação encontrada tendo por base o potencial científico, 

patrimonial e Estado de Conservação; 

 Fotografia – Registo fotográfico da ocorrência; 

 Bibliografia – Identificação das referências escritas relativas ao elemento detectado. 

4.4.4.3. Critérios de identificação e avaliação de impactes 

A avaliação feita teve em conta os parâmetros da Magnitude (reduzida, média, elevada), Significância (pouco 

significativo, significativo, muito significativo), da Durabilidade (Permanente, Temporária), de Efeito 

(recuperável, não recuperável, directo, indirecto) (Tabela 85). 
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Magnitude: Magnitude do impacte varia consoante a agressividade das acções impactantes e a susceptibilidade 

das ocorrências afectadas. A magnitude é Elevada se o impacte for directo e implicar a total destruição da 

ocorrência; Média se se verificar a destruição parcial da ocorrência ou a afectação da sua envolvente; Reduzida se 

a afectação ou degradação da ocorrência não obtiver expressão significativa. 

Significância: corresponde à importância que o impacte terá sobre o elemento patrimonial em causa, podendo 

variar entre pouco significativo e muito significativo 

Durabilidade: Prende-se com a duração do impacte e o efeito do mesmo sobre a ocorrência patrimonial, podendo 

este ser Temporário ou Permanente.  

Efeito: corresponde ao efeito que o impacte terá sobre o elemento patrimonial. 

Tabela 85. Avaliação dos impactes. 

Nº Designação Impacte Características do Impacte 

1 Monte da Rendeira Pivô 3/ Albufeira 
Negativo, Média, Pouco 
Significativo, Temporário, Indirecto, 
Recuperável  

2 Monte da Rendeira 1 Pivô3 
Negativo, Média, Pouco 
Significativo, Temporário, Indirecto, 
Recuperável 

3 Azevelinho 1 Pivô 1 
Negativo, Reduzida, Pouco 
Significativo, Temporário, Indirecto, 
Recuperável 

4 Azevelinho Pivô 1 
Negativo, Elevada, Muito 
Significativo, Permanente, Directo, 
Irrecuperável 

5 Malhada do Monte Carrasco 
Albufeira da Barragem do 
Azevel 

Negativo, Elevada, Significativo, 
Temporário, Directo, Irrecuperável 

6 Poço Caiado 1 Pivô 5 
Negativo, Média, Pouco 
Significativo, Temporário, Indirecto, 
Recuperável 

7 Poço Caiado Pivô 5 
Negativo, Média, Pouco 
Significativo, Temporário, Indirecto, 
Recuperável 

8 Monte Carrasco 1 Expansão da vinha Sem Impacte 

9 Monte Carrasco Expansão da vinha 
Negativo, Elevada, Muito 
Significativo, Permanente, Directo, 
Irrecuperável 

10 Monte Carrasco 2 Expansão da vinha Sem Impacte 

11 Monte Carrasco 3 Expansão da vinha 
Negativo, Média, Muito 
Significativo, Permanente, Directo, 
Irrecuperável 

12 Monte da Rendeira 2 
Rega fixa junto ao paredão 
da barragem do Lobo 

Sem impacte 

 

O posicionamento dos elementos patrimoniais em relação às infra-estruturas mais próximas encontra-se descrito 

na Tabela 86. 
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Tabela 86. Posicionamento dos elementos patrimoniais em relação às infra-estruturas mais próximas. 

Herdade da Rendeira e Carrasco com Investimentos Futuros 2ª Fase 

(Carta de Património) 

Nº Inv. Designação Infra-estrutura mais próxima  Distâncias em metros4 

EP1 Monte da Rendeira 

Pivô3 80 m 

Albufeira 
Inserido na área da albufeira da 

barragem do Lobo 

EP 2 Monte da Rendeira 1 Pivô 3 Inserido na área do Pivô 3 

EP3 Azevelinho 1 Pivô 1 74 m 

EP4 Azevelinho Pivô 1 Inserido na área do Pivô 1 

EP5 Malhada do Monte Carrasco 

Albufeira da Barragem do 

Azevel 
151 m 

Linha elétrica 11 m 

EP6 Poço Caiado 1 Pivô 5 Inserido na área do Pivô 5 

EP7 Poço Caiado Pivô 5 Inserido na área do Pivô 5 

EP8 Monte Carrasco 1 Expansão da vinha 
23 m da área de expansão da vinha 

de 7 ha 

EP9 Monte Carrasco Expansão da vinha 
18 m da área de expansão da vinha 

de 5 ha 

EP10 Monte Carrasco 2 Expansão da vinha 
27 m da área de expansão da vinha 

de 5 ha 

EP11 Monte Carrasco 3 Expansão da vinha 
Inserido na área de expansão da 

vinha 

EP12 Monte da Rendeira 2 

Pomar 1,5 m 

Linha elétrica 100 m 

Pivô 2 96 m 

 

  

                                                 

4 Distância mais próxima medida em linha recta 
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4.4.5. RESÍDUOS 

4.4.5.1. Identificação e Caraterização de Impactes 

Para a avaliação dos impactes associados à implementação do Projecto, analisar-se-ão os resíduos produzidos nas 

várias fases que compõem a fase de construção e, também, durante a fase de exploração e desativação. 

A fase de construção é composta pelas seguintes fases: 

 Fase 1: Desmatação e limpeza; 

 Fase 2: Abertura de acessos; 

 Fase 3: Operações de terraplenagem e aterro; 

 Fase 4: Instalação de estaleiro de obra; 

 Fase 5: Construção da barragem, redes de rega e vedações para gado. 

Na fase de exploração será tida em consideração apenas a manutenção das infraestruturas construídas - barragem, 

redes de rega e vedações para o gado, bem como a produção de resíduos perigosos provenientes da aplicação de 

fitofármacos na exploração agrícola. 

Na fase de desativação serão considerados os resíduos provenientes da demolição das infraestruturas 

implementadas na fase de construção. 

No que diz respeito aos Resíduos, os impactes serão avaliados através da conjugação dos seguintes fatores: 

 Quantidade de resíduos produzida; 

 Perigosidade do resíduo; 

 Capacidade de reciclagem; 

 Perda de recursos naturais; 

 Implicações energéticas no seu tratamento; 

 Destino final aplicável. 

4.4.5.1.1. Fase de Construção 

Atendendo à natureza dos projeto e aos materiais a utilizar na sua construção, os resíduos com maior probabilidade 

de serem produzidos são os resíduos de construção e demolição (cujos possuem legislação específica para a sua 

gestão – Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março), nomeadamente os pertencentes ao capítulo 17 01 – Betão, 

tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 17 03 – Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão, e ao 

capítulo 17 05 – Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem, da 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Código LER. 

Do acompanhamento de vários projetos de construção, a experiência adquirida conduz-nos a que se possam utilizar 

como valores guia perdas entre os 3% e os 5% para cada material utilizado e manipulado em obra. No entanto, 

uma vez que o presente projeto ainda não dispõe de caderno de encargos, não foi ainda realizada a quantificação 

e caracterização dos materiais a aplicar em obra. 

  

Decapagem do coberto vegetal (Fase 1). 

Nesta fase, será realizada a remoção total do coberto vegetal existente na área de implantação das infraestruturas, 

incluindo as áreas das albufeiras que se irão desenvolver. Considera-se este resíduo como Resíduos silvícolas (LER 

02 01 07). 
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Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, directo, imediato, temporário e significativo. 

 

Abertura de acessos (Fase 2). 

Atualmente é desconhecido o destino final do solo a remover para a abertura dos acessos. Deste modo, considera-

se que esta fase dará origem a um resíduo – LER 17 05 04 – Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas. 

Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Operações de terraplenagem e aterro (Fase 3). 

Nesta fase não se prevê a produção de resíduos (não havendo por isso impacte), uma vez que as terras a movimentar 

deverão ser totalmente utilizadas na área de implantação do projeto. 

 

Instalação de estaleiro de obra (Fase 4). 

Na montagem do estaleiro de obra deverão ser consideradas duas fases (obras a realizar no solo e obras a realizar 

para vedação da área do estaleiro) onde se prevê a produção de resíduos: 

1. Nivelamento da área de estaleiro – envolve movimentação de terras pelo que será expectável o 

resíduo Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas – LER 17 05 04; 

2. Pavimentação das várias áreas do estaleiro (principalmente o parque de resíduos cujo deverá ser 

inclusivamente impermeabilizado) – espera-se que, nesta fase, apareça algum resíduo de Betão – 

LER 17 01 01; 

3. Colocação de vedações – a colocação de vedação na área de estaleiro permite, não só a segurança de 

pessoas e máquinas presentes na obra, mas também o isolamento desta área em relação à frente de 

obra. Estas vedações são geralmente metálicas podendo aqui identificar-se como resíduo produzido 

Ferro e Aço – LER 17 04 05. 

Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Construção da barragem, redes de rega e vedações para gado (Fase 5). 

Na construção da barragem é de esperar novamente o resíduo Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas 

– LER 17 05 04, Betão – LER 17 01 01 e Ferro e Aço – LER 17 04 05. Na construção das redes de rega e vedações 

são esperados mais resíduos como é o caso do Betão – LER 17 01 01, para construção de caixas de visita e 

amarrações e, também, algum Plástico – LER 17 02 03, proveniente do corte das tubagens plásticas a aplicar e 

Ferro e Aço – LER 17 04 05 proveniente das vedações a instalar.  

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, directo, imediato, temporário e pouco 

significativo. 
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4.4.5.1.2. Fase de Exploração 

Manutenção. 

Durante o tempo de vida útil deste Projeto terão de ser executadas diversas obras de manutenção e reparação de 

todas as infraestruturas existentes no empreendimento. Deste modo, tal como para a construção das mesmas, 

também aqui são expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição: 

 LER 17 01 01 – Betão 

 LER 17 01 02 – Tijolos 

 LER 17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

 LER 17 02 01 – Madeira 

 LER 17 02 02 – Vidro 

 LER 17 02 03 – Plástico 

 LER 17 04 05 – Ferro e Aço 

 LER 17 04 07 – Mistura de Metais 

 LER 17 09 03* - outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo 

substâncias perigosas 

 LER 15 01 01 – Embalagens de papel 

 LER 15 01 02 – Embalagens de plástico 

 LER 15 01 03 – Embalagens de madeira 

 LER 15 01 04 – Embalagens de metal 

 LER 15 01 05 – Embalagens compósitas 

 LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

 LER 15 01 11* - Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa 

sólida perigosa 

 LER 08 01 11* - Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

 LER 08 04 09* - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

Apesar de existir produção de alguns resíduos perigosos, dada a reduzida área estudo, as quantidades produzidas 

não serão significativas. 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco 

significativo. 

 

Exploração agrícola. 

Durante a fase de exploração agrícola da Herdade, são esperados resíduos perigosos provenientes da utilização de 

fitofármacos, nomeadamente, LER 02 01 08* - Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas e LER 15 

01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 

Da manutenção de máquinas e equipamentos, são esperados os seguintes resíduos:  

 LER 13 02 08* - outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 

 LER 13 07 01 - Fuelóleo e gasóleo 

 LER 13 07 02 - Gasolina 
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 LER 15 02 02* - absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção , 

contaminados por substâncias perigosas 

 LER 16 01 03 - pneus usados 

 LER 16 01 07* - filtros de óleo 

 LER 16 01 13* - fluido de travões 

 LER 16 01 17 - metais ferrosos 

 LER 16 01 18 - metais não ferrosos 

 LER 16 01 22 - componentes não anteriormente especificados 

 LER 16 06 01* - acumuladores de chumbo 

 LER 16 07 08* - resíduos contendo hidrocarbonetos 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, directo, imediato, temporário e significativo. 

 

Ocupação Humana. 

Durante a Fase de Exploração, associados à ocupação humana está a produção de resíduos, na sua maioria 

pertencente à família dos resíduos urbanos e equiparados, sendo de esperar os seguintes resíduos: 

 LER 20 01 01 – Papel e cartão 

 LER 20 01 02 – Vidro 

 LER 20 01 08 – Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

 LER 20 01 11 – Têxteis 

 LER 20 01 25 – Óleos e gorduras alimentares 

 LER 20 01 29* - Detergentes contendo substâncias perigosas 

 LER 20 01 33* - Pilhas e acumuladores 

 LER 20 01 36 – Equipamento elétrico e eletrónico não perigoso 

 LER 20 01 39 – Plásticos 

 LER 20 01 40 – Metais 

 LER 20 03 03 – Resíduos de limpeza de ruas 

 LER 20 03 06 – Resíduos de limpeza de esgotos 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, permanente e pouco 

significativo. 

4.4.5.1.3. Fase de Desativação 

Durante a fase de descativação são esperados Resíduos apenas provenientes da demolição de infraestruturas, a que 

corresponde a produção de diversos resíduos de construção e demolição: 

Demolição de Infraestruturas. 

Aqui são expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição: 

 LER 17 01 01 – Betão 

 LER 17 01 02 – Tijolos 

 LER 17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
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 LER 17 02 01 – Madeira 

 LER 17 02 02 – Vidro 

 LER 17 02 03 – Plástico 

 LER 17 04 05 – Ferro e Aço 

 LER 17 04 07 – Mistura de Metais 

 LER 17 04 11 – Cabos não contaminados 

 LER 17 06 04 – Materiais de isolamento não contendo amianto nem substâncias perigosas 

 LER 17 09 03* - Outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo 

substâncias perigosas 

 LER 15 01 01 – Embalagens de papel 

 LER 15 01 02 – Embalagens de plástico 

 LER 15 01 03 – Embalagens de madeira 

 LER 15 01 04 – Embalagens de metal 

 LER 15 01 05 – Embalagens compósitas 

 LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

 LER 15 01 11* - Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa 

sólida perigosa 

 LER 08 01 11* - Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

 LER 08 04 09* - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e muito 
significativo. 
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4.4.5.2. Avaliação de impactes 

Tabela 87. Avaliação de impactes sobre o descritor Resíduos. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e 
duração do 
impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Decapagem do coberto 
vegetal 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Abertura de acessos Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Operações de terraplenagem 
e aterro 

Nulo - - - 

Instalação de estaleiro de 
obra 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Construção da barragem e 
das redes de rega e vedações 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Manutenção Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Exploração Agrícola Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo Significativo 

Ocupação Humana Negativo 
Imediato e 
Permanente 

Directo 
Pouco 
Significativo 

Fase de Desativação 

Demolição de Infraestruturas Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Directo 
Muito 
Significativo 
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4.5. PLANEAMENTO 

4.5.1. PAISAGEM 

4.5.1.1. Análise de Visibilidade do Projeto 

A área de influência visual de um projecto designa-se, em termos paisagísticos, por bacia de visibilidade. A bacia 

de visibilidade corresponde à parcela de território visível a partir do local de implantação do projecto e, 

consequentemente, engloba todos os pontos com acessibilidade visual sobre o mesmo. A área de análise visual 

referente à situação de referência foi elaborada para um cenário de máximo impacte visual - não incluindo na sua 

formulação a informação tridimensional relativa ao uso do solo e ao edificado presente na área de análise - numa 

área definida a partir de um buffer de 3000 m a partir da área limite do projecto. 

O projecto em estudo engloba duas vertentes distintas – hidráulica e agrícola – cujos impactes se reflectem de 

diferente modo sobre a paisagem, de acordo com as estruturas artificiais que nela são impostas. As estruturas a 

integrar/construir na área de estudo possuem diferentes graus de impacte visual sobre a paisagem, tendo sido 

identificados, no âmbito da presente análise, quais os elementos exógenos/artificiais que assumem um claro 

impacte negativo sobre a mesma. Considerou-se, assim, que as barragens (coroamento) das albufeiras referentes 

ao projecto hídrico assumem um impacte visual negativo sobre a paisagem envolvente, tal como sucede com as 

estruturas de rega (pivots) associadas à implementação do projecto agrícola. O impacte associado à criação dos 

planos de água (albufeiras) é considerado de forma individualizada, uma vez que assume características visuais 

distintas, na sua maioria no espectro positivo do quadro de impactes sobre a paisagem. 

O Anexo O – Carta de Análise de Visibilidade do Projecto representa a bacia visual das várias estruturas com 

influência visual relevante que integram as diferentes tipologias de projecto. A cartografia de visibilidade do 

Projecto (Anexos O, O1, O2 e O3) representa a bacia visual das várias estruturas com influência visual relevante, 

nomeadamente, a Barragem de Azevel, a Barragem de Ribeiro do Lobo e os perímetros de rega. 

A Tabela 88 sintetiza as percentagens de afectação global e sectorial de acordo com as diferentes análises 

efectuadas na caracterização. 

No que se refere aos valores aferidos na caracterização da situação de referência destaca-se a afectação visual da 

qualidade visual presente associada ao impacte visual das estruturas de rega (pivots), uma vez que este incidirá 

sobre uma significativa percentagem – cerca de 31% – de unidades visuais possuidoras de uma elevada qualidade 

visual, com maior incidência no eixo central - de orientação SW-NE - da área de influência visual considerada. As 

barragens possuem uma afectação da qualidade visual de menor significância, inferior a 5% da área de influência 

visual, relacionando-se esta reduzida percentagem com o facto das estruturas se localizarem em zonas de relevo 

encaixado, concorrendo para a atenuação do impacte visual que se lhes associa. 
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Tabela 88. Afectação do impacte relativamente aos valores de referência. 

 

Barragens 

Estruturas de Rega 
Ribeiro do Lobo Azevel 

Ribeiro do Lobo U 
Azevel 

m2 % m2 % m2 % m2 % 

Bacia de Visibilidade 

 3823971,3 4,14 2448061,9 2,65 6211183,2 6,73 39923500,1 43,23 

Afectação da Sensibilidade Visual 

Elevada 13516,03 0,015 23045,0 0,025 33991,04 0,04 55408,5 6,0 

Média 2940508,1 3,18 1957244,4 2,12 4844402,5 5,3 29410941,9 31,84 

Baixa 869947,2 0,94 467767,6 0,5 1332789,6 1,4 10457147,6 11,32 

Afectação da Qualidade Visual 

Elevada 2539501,6 2,75 1959193,0 2,12 4443344,2 4,8 28587489,9 30,95 

Média 1156637,7 1,25 481743,0 0,5 1637580,5 1,8 10785951,3 11,68 

Baixa 127832,6 0,14 7126,0 0,08 130258,6 0,14 550061,2 0,6 

 

4.5.1.1.1. Magnitude do Impacte Visual 

A classificação da magnitude do impacte visual associado ao projecto foi efectuada de acordo com a Tabela 89. 

Tabela 89. Magnitude do Impacte Visual: Intervalos de valoração. 

Magnitude do Impacte Visual dos Elementos de Projecto 

Projecto Hídrico Projecto Agrícola Magnitude 

- 0 - 1 Baixa 

1 2 - 3 Média 

2 4 - 5 Elevada 

 

A avaliação da Magnitude do Impacte Visual resultante do Projecto encontra-se representada na Tabela 90 e no 

Anexo P – Carta de Magnitude de Impacte Visual. 

Tabela 90. Magnitude do Impacte Visual. 

 

Barragens 
Estruturas de Rega 

Ribeiro do Lobo Azevel 
Ribeiro do Lobo U 

Azevel 

m2 % m2 % m2 % m2 % 

Magnitude 

Elevada - - - - 60850,0 0,07 6258682,2 6,78 

Média 
3823971,

3 
4,14 

2448061,
9 

2,65 6150333,9 6,7 24304016,4 26,32 

Baixa - - - - - - 6258682,2 10,14 
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A análise da carta de magnitude do impacte visual permite verificar que o impacte visual associado aos perímetros 

de rega assume uma maior relevância nos quadrantes S e NE da área de influência visual, sendo as zonas de 

magnitude elevada as que possuem uma menor distribuição territorial, atingindo um valor inferior a 7% do 

território observado. A classe de média magnitude, representando cerca de 26% do território, acompanha 

territorialmente a distribuição da classe de elevada magnitude, apesar de assumir uma maior intensidade na zona 

central da área de estudo. A magnitude do impacte visual das barragens assume a sua maior relevância nos eixos 

com origem na área central da área de estudo tanto em direção a NW, como NE ou, mesmo, SW, assumindo a 

classe de média magnitude um valor pouco significativo, inferior a 7% da área de influência visual, considerando-

se como quase insignificantes as zonas abrangidas pela elevada magnitude, dispersas pelo eixo central de 

orientação W-E, assumindo um valor inferior a 0,1 do território observado. 

4.5.1.1.2. Significância do Impacte Visual 

A conjugação entre a avaliação da magnitude e a sensibilidade visual permite classificar e quantificar a 

significância do impacte. A legenda da carta foi elaborada de acordo com o modelo/matriz da Figura 66: 

 

Figura 66. Modelo da Avaliação da Significância do Impacte Visual. 

A avaliação da Significância do Impacte Visual resultante do Projecto encontra-se representada na Tabela 91 e no 

Anexo Q - Carta de Significância do Impacte Visual. 

Tabela 91. Significância do Impacte Visual. 

 

Barragens 
Estruturas de Rega 

Ribeiro do Lobo Azevel Ribeiro do Lobo U Azevel 

m2 % m2 % m2 % m2 % 

Significância 

Elevada 13516,03 0,015 2448061,9 0,025 87341,1 0,1 4859510,8 5,26 

Média 3810455,3 4,13 2425012,0 2,63 6123842,2 6,63 32343377,3 35,02 

Baixa - - - - - - 2720609,9 2,95 

 

Da análise cartografia de Significância do Impacte Visual verifica-se que a classe com maior representatividade 

na área de análise corresponde à de média significância (cerca de 6,6% associados às barragens e 35% referentes 

Sensibilidade Visual da Paisagem +

Elevada (3) 4 5 6

Média (2) 3 4 5

Baixa (1) 2 3 4

Baixa (1) Média (2) Elevada (3) Magnitude do Impacte

Significância do Impacte

Elevada

Média

Baixa

Sentido da Evolução da Significância do Impacte Visual
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aos perímetros de rega), possuindo as zonas de baixa significância de impacte visual um valor inferior a 3% da 

área de estudo e as de elevada significância cerca de 5%. Contudo, destaca-se que, apesar da reduzida expressão 

territorial das zonas de elevada significância, a sua distribuição territorial acompanha o descrito para a magnitude 

do impacte associado tanto às estruturas do projecto hídrico como às do projecto agrícola. 

De acordo com a visita ao local a importância do impacte visual associada ao projecto em estudo, reflectir-se-á de 

diferentes modos consoante o “zoom” efectuado sobre o território considerado. Podem, deste modo, registar-se 3 

níveis de influência consoante a distância à zona de implantação do projecto. No primeiro nível de influência, 

relativo ao território directamente abrangido pelo projecto, é atingido o maior impacte visual, uma vez que os 

elementos pertencentes tanto o projecto agrícola como ao projecto das barragens serão visualizados a partir de uma 

percentagem elevada de pontos incluídos nesta esfera de abrangência, sendo esta potenciada pela ausência de 

barreiras visuais, concorrendo para um maior grau de intrusão na observação da paisagem e alterando fortemente 

a percepção visual local relativamente à imagem da paisagem actual. A segunda zona de influência localiza-se na 

proximidade imediata da área de estudo, coincidente com as suas áreas adjacentes. Pode considerar-se como uma 

zona de impacte visual médio, resultante da sobreposição entre zonas de média qualidade visual e elevada 

capacidade de absorção. A terceira esfera de influência, correspondente às áreas localizadas na periferia da área 

de estudo, será onde o impacte visual ocorrerá assumindo uma menor significância, especificamente devido ao 

cruzamento de uma qualidade visual média com uma elevada capacidade de absorção. A distância que decorre 

desde esta zona de impacte possibilita a ocorrência de um paradoxo de circunstâncias que concorrem para uma 

minimização do impacte. Esta minimização “natural” decorre da dispersão da observação a partir destas zonas por 

diversos elementos que, ocorrendo num último plano visual (o da origem do impacte), focalizam e direccionam o 

olhar na sua direção, concorrendo directamente com a volumetria inerente à implantação do projecto. Deste modo, 

apesar de poder ser visualizado a grande distância, o impacte visual isolado dos elementos dos distintos projectos 

acabará por se dispersar parcialmente no conjunto de volumetrias naturais e edificadas já presentes na conjuntura 

rural em que se insere. 

4.5.1.2. Identificação e caraterização de impactes 

Os principais impactes no descritor Paisagem decorrentes da implementação do projecto podem sintetizar-se de 

acordo com o raio de ação em que ocorre o seu efeito visual. Num primeiro nível de observação local surgem 

aqueles que se relacionam directamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo, 

implicando uma desorganização espacial e funcional nas áreas afectas à edificação das novas construções. Assim, 

é significativamente afectado o carácter da paisagem da zona de projecto circunscrita pela área de estudo, 

principalmente, devido à introdução de elementos exógenos perturbadores tanto do seu equilíbrio como da sua 

leitura e continuidade. Num segundo nível de observação, respeitante à envolvente directa da área de estudo, 

realça-se os impactes negativos decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão na paisagem, em toda a área de 

construção e o aumento da concentração de poeiras (embora circunstancial) no ar (diminuição da visibilidade) 

devido às terraplanagens e consequente deposição nos espaços adjacentes. Num terceiro nível de observação, de 

cariz regional, realçam-se os impactes decorrentes da implantação de novas construções ou ampliação do edificado 

que poderão ser visíveis a distância considerável. 

4.5.1.2.1. Fase de construção 

Como principais impactes ambientais no descritor Paisagem decorrentes da implantação do projecto agrícola e 

hídrico da Herdade da Rendeira, surgem aqueles que se relacionam directamente com a alteração da morfologia 

do terreno e do padrão de usos do solo, implicando uma desorganização espacial e funcional nas áreas onde se 

instalará o projecto. Deste modo, é afectado, grandemente, o carácter da paisagem da área em estudo devido, 
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principalmente, à introdução de elementos exógenos perturbadores tanto do seu equilíbrio como da sua leitura e 

continuidade. Realçam-se, também, os impactes negativos decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão na 

paisagem em especial na área do coroamento das barragens, e o aumento da concentração de poeiras no ar 

(diminuição da visibilidade) devido às terraplanagens e consequente deposição na vegetação dos espaços 

adjacentes. 

 

Paisagem_C1: Alteração da morfologia do terreno (alteração da utilização e função dos espaços) 

Esta alteração originará transformações no carácter funcional e visual da paisagem, com o desaparecimento e/ou 

transformação de elementos característicos da paisagem. Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação de 

estaleiros, zonas de acessos à obra e zonas de implantação do projecto. Tais modificações dever-se-ão à introdução 

de elementos exógenos à paisagem, provocados pela construção dos acessos e/ou alargamento dos acessos já 

existentes, pela instalação do estaleiro de obra, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de 

resíduos e os próprios elementos de construção. Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente directa 

da área de projecto é nesta fase que ocorre um impacte mais directo ao nível da paisagem, uma vez que tanto a 

passagem de maquinaria pesada, como a construção de acessos para a obra, provocam uma alteração da dinâmica 

da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção. Avalia-se este 

impacte como negativo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_C2: Circulação de veículos pesados  

Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente directa da área do Projeto, é nesta fase que ocorre um 

impacte mais directo ao nível da paisagem, uma vez que a passagem de maquinaria pesada provoca uma alteração 

da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude baixa, significância baixa, temporário e 

reversível. 

 

Paisagem_C3: Desmatação do terreno e decapagem dos solos 

Ocorrendo em áreas com vocação agrícola, estas ações terão como consequência a eliminação do estrato arbóreo 

e arbustivo existente, ficando o solo desnudado e portanto mais pobre em termos visuais. A destruição do coberto 

vegetal existente assume, assim, um impacte negativo, atendendo às espécies que integram este sistema, 

nomeadamente os do género Quercus.  

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude elevada, significância elevada, permanente e 

irreversível. 

 

Paisagem_C4: Movimento de Terras (aterros, escavações e terraplanagens) 

As ações decorrentes dos movimentos de terra são as que apresentam impactes de maior significância ao nível da 

qualidade visual, modificando a morfologia original do terreno, interferindo com as condições de escoamento 

superficial e levando ao aparecimento de zonas de descontinuidade visual. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude média, significância média, temporário e 

reversível. 

 

Paisagem_C5: Deslocação de terras  
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A movimentação de terras decorrente da fase de construção/desactivação, provoca um aumento da concentração 

de poeiras no ar e a consequente deposição na vegetação, muros e outros elementos circundantes, diminuindo, 

deste modo, a visibilidade e alterando os tons da paisagem. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude baixa, significância baixa, temporário e 

reversível. 

 

Paisagem_C6: Redução da permeabilização do terreno 

A criação de novas áreas impermeáveis, como sucede pontualmente na área de implantação do projecto, implicará 

não só uma alteração visual na paisagem como, também, uma alteração negativa no índice de impermeabilização 

desta área. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude elevada, significância elevada, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_C7: Impacte visual das construções associadas à barragem (ex. paredão/coroamento) 

A integração de uma barragem possui um potencial de reduzido sucesso, uma vez que a componente hidráulica da 

mesma será externa, correspondendo a estruturas visualmente pouco apelativas, que apesar de serem 

percepcionadas apenas localmente possuem um impacte visual associado.  

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude elevada, significância média, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_C8: Integração paisagística do projecto com a plantação de áreas afectadas 

A recuperação e integração paisagística da área afectada, visa minimizar visualmente o impacte local do projecto 

agrícola e hidráulico no meio em que este se insere, encobrindo, parcialmente, o acesso visual directo às 

edificações. 

Avalia-se este impacte como positivo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

4.5.1.2.2. Fase de exploração 

Já na fase de exploração, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, provocar um impacte negativo 

muito significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a capacidade de absorção da 

paisagem receptora. No entanto, como referido no início deste estudo, estes impactes de cariz visual situam-se na 

esfera do subjectivo não havendo uma metodologia que permita aferir directamente a sua mensurabilidade. 

 

Paisagem_E1: Alteração da morfologia do terreno 

Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, sobre a alteração na morfologia do terreno, no 

local de implantação do projecto, correspondendo estes a um incremento da circulação de pessoas nesta área, 

efectuando uma maior carga / pressão humana sobre o espaço.  

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_E2: Transformação da paisagem de sequeiro para uma paisagem de regadio 
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A exploração das áreas correspondentes aos novos perímetros de rega irá provocar alterações ao nível da matriz 

paisagística de referência, nomeadamente ao nível das suas características visuais estruturais, ao originar uma 

maior geometrização e compartimentação provocadas pela introdução de estruturas de configuração linear (rede 

de rega, rede de drenagem, rede viária, entre outras). 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_E3: Submersão de zonas abrangidas pelo plano de água 

Assinala-se a submersão de zonas que, de outro modo, poderiam constituir verdadeiros refúgios naturais podendo, 

no entanto, ser utilizadas como ponto de partida para a dinamização das futuras actividades a ocorrer no interior 

da Herdade da Rendeira. A alteração destes aspectos do território condicionará toda a leitura desta faixa de 

território individualizando-a e demarcando-o da envolvente, quebrando e fracturando o actual mosaico da 

paisagem. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, permanente e significativo. 

 

Paisagem_E4: Criação de um novo plano de água 

O enchimento da albufeira conduzirá à formação de um plano de água que, apesar de, num primeiro momento 

submergir um espaço com qualidades cénicas e paisagísticas, possibilitará a médio prazo a criação de um elemento 

valorizador da paisagem, desde que seja mantida e assegurada a integração com a paisagem envolvente. 

Avalia-se este impacte como positivo, directo, imediato, permanente e significativo. 

 

Paisagem_E5: Oscilação sazonal do plano de água 

A oscilação sazonal da barragem entre os períodos mais secos e os de maior pluviosidade, originará a criação de 

uma faixa de território - entre o seu nível mínimo de exploração e a sua cota máxima de enchimento – demarcada 

da zona envolvente pela sua tonalidade e pela possível ausência de vegetação, correspondendo a uma quebra na 

leitura do mosaico da paisagem, originando um impacte visual negativo. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Paisagem_E6: Imposição visual das construções associadas às barragens 

A criação de superfícies pavimentadas, ainda que de significância reduzida, assume um impacte visual relacionado 

com os acessos, nomeadamente ao nível da fractura que efectuam para com a envolvente directa através de uma 

imposição estrutural e cromática. Do mesmo modo a implantação do Projecto assumirá sempre uma clivagem e 

imposição visual relativamente ao espaço em redor. 

Avalia-se este impacte como negativo, directo, imediato, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_E7: Circulação de veículos 

Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, no incremento do número de veículos a circular 

na envolvente directa da Herdade da Rendeira, correspondendo estes a um incremento da circulação de pessoas 

(utentes, staff técnico) nesta área, efectuando uma maior carga / pressão humana sobre o espaço.  

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude baixa, significância baixa, temporário e 

reversível. 
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Paisagem_E8: Manutenção das áreas circundantes e acessos 

A manutenção destes espaços permitirá uma compatibilização visual entre as infraestruturas construídas com o 

meio em que se inserem. 

Avalia-se este impacte como positivo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

4.5.1.2.3. Fase de desativação 

Na fase de desactivação os principais impactes ambientais no descritor Paisagem são os que se relacionam 

directamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo: 

 

Paisagem_D1: Alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo 

Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação de estaleiros, zonas de acessos à obra e na zona de implantação 

do projecto. Tais modificações dever-se-ão à introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela 

construção dos acessos e/ou alargamento dos acessos já existentes, pela instalação do estaleiro de obra de 

desactivação, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de resíduos e os próprios elementos 

de construção. Para as populações, cujo raio de ação se situe na envolvente directa da área, é nesta fase que ocorre 

um impacte mais directo ao nível da paisagem, uma vez que tanto a passagem de maquinaria pesada, como a 

construção de acessos para a obra, provocam uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um incremento 

de movimento, ruído e desordem no local de construção. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito directo, magnitude média, significância média, permanente e 

reversível. 

 

Paisagem_D2: Desmantelamento do projecto 

O desmantelamento do projecto irá provocar uma alteração da topografia do terreno, nomeadamente ao nível da 

compensação de zonas côncavas e convexas, criadas aquando da sua implantação. Num primeiro plano este 

impacte será negativo, dada a grande movimentação de terras requerida, no entanto, a curto/médio prazo, a 

reposição da topografia originária do terreno, associada à reintrodução de espécies autóctones, conduzirá a uma 

imagem mais naturalizada da zona de implantação, contribuindo para um ciclo hidrológico de balanço mais 

positivo, aproximado à situação deste território antes da implantação dos elementos de projecto, configurando, 

assim, um impacte positivo. Adicionalmente, a desactivação das diversas infraestruturas, incluindo a remoção de 

maquinaria, provocará um acréscimo temporário do número de veículos a circular na envolvente directa da 

Herdade da Rendeira, pelo que, para as populações cujo raio de ação aqui se situe é nesta fase que ocorre um 

impacte mais directo ao nível da paisagem, uma vez que a passagem de maquinaria pesada provoca uma alteração 

da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção. 

Avalia-se este impacte durante a fase da obra como negativo, sendo positivo o seu efeito a longo prazo, de efeito 

directo, magnitude média, significância média, permanente e irreversível. 

4.5.1.3. Impacte Visual Cumulativo 

Não foram identificados elementos artificiais na área de influência visual do projecto, que possam concorrer com 

os elementos do mesmo, de modo a potenciar uma percepção de conjunto de maior significância, o que acentuará 
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o seu impacte na paisagem envolvente. No entanto, é agora analisado o impacte visual cumulativo resultante da 

sobreposição de impactes entre os elementos das distintas vertentes do projecto (Tabela 92). 

A análise efectuada possibilitou a aferição percentual e territorial das bacias de visibilidade da conjunção entre os 

diversos elementos geradores de impacte visual. 

Tabela 92. Impacte Cumulativo Acumulado. 

Impacte Cumulativo 
Barragens + Estruturas de Rega 

m2 % 

Bacia de Visibilidade 

Projecto 40038050,1 43,4 

Afectação da Sensibilidade Visual 

Elevada 55408,5 6,0 

Média 29509646,5 31,95 

Baixa 10472993,1 11,34 

Afectação da Qualidade Visual 

Elevada 28686191,3 31,06 

Média 10801628,2 11,7 

Baixa 550228,5 0,6 

Magnitude 

Elevada 2040314,6 2,21 

Média 8276086,7 8,96 

Baixa 29721648,7 32,18 

Significância 

Elevada 1561262,6 1,7 

Média 30221387,7 32,72 

Baixa 8255397,6 8,94 

 

A análise de visibilidade efectuada para o conjunto dos elementos geradores de impacte visual presente no 

Anexo O – Carta de Análise de Visibilidade do Projecto evidencia, precisamente, o aumento da percepção de 

conjunto, dado registar-se um elevado grau de sobreposição entre os impactes associados tanto ao projecto agrícola 

como ao projecto de hídrico. Quando consideramos a totalidade da área, verificamos que a totalidade do projecto 

em estudo apresenta uma abrangência superior a 43% da área de influência visual, destacando-se a afectação da 

qualidade visual, correspondente a cerca de um terço do território. No entanto, dada a elevada capacidade de 

absorção registada para o território em análise, a afectação da classe mais elevada de sensibilidade visual, dada a 

sua dispersão geográfica, situa-se, apenas, na ordem dos 6%. 

No que respeita à magnitude do impacte cumulativo, a análise foi efectuada recorrendo à ponderação da Tabela 

93. 

A análise do Anexo P – Carta de Magnitude do Impacte Visual e observação dos respectivos dados, permitem 

concluir que o impacte visual cumulativo de média e elevada magnitude (cerca de 9% e 2%, respectivamente) 

assume uma elevada dispersão pelo território, com excepção da zona central da área observada, onde a 
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proximidade aos elementos causadores de impacte visual se revela como decisiva para uma maior magnitude do 

impacte visual. 

Tabela 93. Valores de Ponderação: Magnitude do Impacte Visual Cumulativo. 

Análise de Visibilidade 
(Sobreposição de Bacias de Visibilidade) 

Magnitude do 
Impacte Visual 

Cumulativo 

Perímetro de Rega  1 Baixa 

Barragem do Ribeiro do Lobo 

2 Média Barragem do Azevel 

Sobreposição de 2 Perímetros de Rega 

Barragem do Azevel + Barragem do Ribeiro do Lobo 

3 Elevada Perímetro de Rega + Barragem do Azevel e/ou Barragem do Ribeiro do Lobo 

Sobreposição de 3 ou mais Perímetros de Rega 

 

A sobreposição entre a magnitude do impacte visual cumulativo e a sensibilidade visual aferida para a área de 

influência visual possibilita a identificação da significância do impacte visual cumulativo. Verifica-se, assim, que 

a classe de maior significância corresponde a menos de 2% do território observado, com maior incidência no 

quadrante NE, coincidente com as unidades de elevada qualidade visual aí localizadas.  

A significância do impacte visual cumulativo encontra-se representada no Anexo Q – Carta de Significância do 

Impacte Visual. 

No contexto da presente análise, o impacte visual associado aos planos de água assume sinal maioritariamente 

positivo, abrangendo a sua bacia de visibilidade uma área ligeiramente superior a 10% da área de influência visual, 

sendo a sua sobreposição com a mancha de visibilidade do coroamento das barragens na ordem dos 5%. Deste 

modo, pode considerar-se este impacte como “atenuante” da visualização dos paredões das barragens, sendo que 

em apenas 1% do território será possível a visualização das estruturas das barragens de forma individual sem 

observar a relação destas com o plano de água. 
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4.5.1.4. Avaliação de impactes 

A classificação de impactes foi efetuada incorporando os critérios sugeridos pelo parecer da APA, avaliando-os 

quanto à natureza do impacte ((-) – Negativo; (0) – Nulo; (+) – Positivo); à magnitude e significância (PS – Pouco 

significativo; S – Significativo; MS – Muito significativo) e ao efeito temporal (P – Permanente; T – Temporário; 

# – Não aplicável), de modo a estabelecer uma relação com a Matriz Síntese de Impactes Ambientais apresentada 

na EIA (Tabela 6). 

Considerando o relevo como a forma da superfície do território em estudo, no âmbito do presente relatório, por 

alterações à morfologia do terreno (relevo) entendem-se as provocadas diretamente pelos movimentos/deslocação 

de terras envolvidos na criação de diversas áreas de aterro e escavação, de dimensão e impacte variáveis, para 

implantação dos elementos construtivos do projeto, uma vez que muitos ocorrem temporariamente no decorrer da 

obra sem hipótese de representação cartográfica ao nível da elaboração do EIA. Tal como indicado no EIA "tais 

modificações dever-se-ão à introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela construção dos 

acessos e/ou alargamento dos acessos já existentes, pela instalação do estaleiro de obra, pela utilização de 

maquinaria pesada, depósitos de materiais e de resíduos e os próprios elementos de construção. "  

Tratando-se de um território marcadamente rural, a execução da infraestruturação necessária à concretização do 

projeto, especificamente da componente hidráulica, obrigará a um conjunto de intervenções que se consideram 

como causadoras duma alteração da superfície do terreno. Estas intervenções verificadas num nível local, 

originarão um impacte que, ainda que reduzido, se verificará, principalmente, no nível mais próximo de 

apropriação visual. Tal sucede com a construção de aterros ou escavações (de dimensão variável) para nivelamento 

de caminhos para passagem de maquinaria pesada ou, ainda, de passagens para as áreas técnicas do projeto que se 

manterão durante o prazo de vigência do mesmo.  

Tabela 94. Avaliação de impactes para o descritor Paisagem. 

Descritor Paisagem Desflorestação Desmatação 
Alteração de 

morfologia 

Alteração do curso 

das linhas de água 

Fase de construção 

 

N
at

ur
ez

a 
do

 

Im
p

ac
te

 

M
ag

ni
tu

de
/ 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a 

E
fe

it
o 

T
em

po
ra

l 

N
at

ur
ez

a 
do

 

Im
p

ac
te

 

M
ag

ni
tu

de
/ 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a 

E
fe

it
o 

T
em

po
ra

l 

N
at

ur
ez

a 
do

 

Im
p

ac
te

 

M
ag

ni
tu

de
/ 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a 

E
fe

it
o 

T
em

po
ra

l 

N
at

ur
ez

a 
do

 

Im
p

ac
te

 

M
ag

ni
tu

de
/ 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a 

E
fe

it
o 

T
em

po
ra

l 

Barragem 1 (Ribeiro do Lobo) 

Paredão - PS P - PS P - MS P - S P 

Albufeira - S P - S P - S P - S P 

Barragem  2 (Azevel) 

Paredão - S P - S P - MS P - S P 

Albufeira - MS P - MS P - S P - S P 

Projeto Agrícola (Perímetros de Rega) 

P1 - MS P - PS P - PS P - PS T 

P2 - S P - PS P - PS P - PS T 

P3 - S P - PS P - PS P - PS T 
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Descritor Paisagem Desflorestação Desmatação 
Alteração de 

morfologia 

Alteração do curso 

das linhas de água 

P4 - S P - PS P - PS P - PS T 

P5 - S P - PS P - PS P - PS T 

 

Numa primeira fase, referente à construção, a obra para abertura e/ou regularização do relevo do que virá a 

constituir o fundo do plano de água constitui uma alteração da morfologia do terreno. Esta alteração corresponde 

à substituição da forma natural do terreno por outra, decorrente duma ação humanizada, com influência na matriz 

de referência visual local e supra-local. É também nesta fase que é efetuada a limpeza do terreno, incluindo a 

desmatação e desflorestação, ações que assumem uma maior significância na Barragem do Azevel, uma vez que 

o número de exemplares a abater é aqui mais significativo, em especial na área central do que virá a ser a albufeira. 

Do mesmo modo, estas ações assuem uma maior magnitude e significância no que se refere ao projeto agrícola, 

em particular no perímetro de rega 1 (P1), dado implicar o abate de um número considerável de exemplares 

arbóreos aí existentes. Numa segunda fase, ainda que não incidente, especificamente, sobre a morfologia física 

associada a movimentos de terras, a construção das duas albufeiras assumirá uma influência similar sobre a referida 

matriz de referência visual, uma vez que, no plano visual do observador, haverá lugar à substituição de uma zona 

côncava por uma zona aplanada referente ao plano de água.  
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4.5.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.5.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

Para a avaliação dos impactes ambientais no descritor de Planeamento e Ordenamento do Território analisaram-se 

a compatibilidade das propostas dos projectos com os instrumentos de gestão territorial em vigor, com as 

condicionantes presentes, nomeadamente as áreas sensíveis, em que se insere, bem como na sua capacidade de 

cumulatividade de impactes. 

4.5.2.1.1. Fases de construção e exploração 

4.5.2.1.1.1. Instalação das novas tipologias de uso 

O programa proposto para as herdades da Rendeira e do Carrasco implicará inevitavelmente alterações à tipologia 

de uso do território existente, designadamente no que se refere às funções agrícolas e lúdicas. 

A implementação do empreendimento (fase de construção) trará impactes significativos, inerentes aos trabalhos 

de movimentação de terras para execução das obras de construção das barragens, de instalação das culturas de 

regadio, da rede de rega e restantes infraestruturas. Estas ações em alguns casos irão provocar alterações nos 

diferentes factores biofísicos presentes, nomeadamente no ciclo da água e características do solo, considerando-

se, a este nível, impactes negativos, diretos, imediatos, significativos e em alguns casos permanente. 

Durante a exploração os impactes sobre a instalação das novas tipologias de uso, nomeadamente sobre as unidades 

agrícolas serão, negativos diretos, indirectos, pouco significativos e temporários. 

4.5.2.1.1.2.  Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial em plena eficácia 

No que respeita ao descritor Ordenamento do Território, após uma análise dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

bem como das condicionantes de uso do solo, observa-se a necessidade da compatibilização dos usos durante a 

construção e exploração do projeto. Os principais impates a este nível são essencialmente a alteração dos usos 

definidos na planta de ordenamento do PDM do Alandroal, como tal prevê-se impactes negativos em sequência 

da redução de espaços agrícolas preferenciais e de área de Uso Múltiplo Silvopastoril do Tipo I. 

 Verifica-se ainda a necessidade de abate de azinheiras que, por consequência, conduz a uma redução da área de 

montado pelo que os procedimentos deverão ser compatibilizados com o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de Maio que legisla a proteção de sobro e azinho. 

4.5.2.1.1.3. Conformidade com as condicionantes legais 

Reserva Ecológica Nacional 

Conforme foi referido na caracterização da situação de referência, parte das áreas que serão ocupadas com a 

barragem e albufeiras encontram-se em área de REN, pelo que, esta área será totalmente afetada ao longo dos 

cursos de água ocupados com estas obras hidráulicas. Para desafectar estas áreas de REN deverão ser tomados os 

procedimentos legais para posterior apreciação na Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, de acordo 

com a tramitação definida no respectivo Regime Jurídico. 

Durante a exploração os impactes na REN consistem na redefinição dos limites em torno das albufeiras, pelo que 

se poderão traduzir em impactes positivos, diretos, significativos e temporários. 
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Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com o proposto no projecto, e como já foi referido existem áreas em que os solos classificados em RAN 

ficarão completamente submersos, pelo que um dos impactes é precisamente a redução de área de RAN,  sua 

legislação em vigor, o Projecto não afecta solos classificados com RAN. 

Durante a fase de exploração os impactes sobre a RAN manter-se-ão negativos, indirectos, significativos e 

permanentes. 

 

Áreas sensíveis 

Para a execução do projeto prevê-se um abate de azinheiras adultas e jovens o que irá provocar um impacte 

negativo ao nível da redução da área de montado, que apresenta uma magnitude elevada, com grau de certeza, de 

carater e duração. Como forma de minimização o abate de árvores deverá restringir-se apenas à área de implantação 

das estruturas projectadas. 

Durante a fase de exploração do projecto e tendo, em conta a compensação ecológica das unidades de montado já 

proposta, prevêem-se impates positivos, diretos, significativos e permanentes. 

 

Linhas elétricas 

Deverão ser definidos os limites de proteção da linha elétrica e respetivos postos de transformação tendo em conta 

a nova dotação energética às unidades de fornecimento. 

4.5.2.1.2. Impactes cumulativos 

A cumulatividade do projecto em análise deve ser avaliada globalmente, a nível regional. Face aos Instrumentos 

de Gestão Territorial em plena eficácia, não se prevê a implementação, a nível regional, de outros 

empreendimentos desta dimensão. 
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4.5.2.2. Avaliação de Impactes 

Tabela 95. Avaliação de impactes para o descritor Planeamento e Ordenamento do Território. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e 
duração do impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância 
do impacte 

Fase de construção 

Instalação das novas 
tipologias de uso 

Negativo Temporário e Imediato Direto Significativo 

Conformidade com os 
instrumentos de Ordenamento 
atualmente em vigor 

Negativo Temporário e Imediato Indireto 
Pouco 
Significativo 

Conformidade com as 
condicionantes legais 

Negativo Temporário e Imediato Direto 
Pouco 
significativo  

Fase de exploração 

Novas tipologias de uso do 
território 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Conformidade com as 
condicionantes legais 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 
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4.5.3. SOCIOECONOMIA 

4.5.3.1. Identificação e caraterização de impactes 

4.5.3.1.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção, devido à necessidade de realização de obras de construção civil com vista à 

implantação do Projeto, são esperados impactes positivos ao nível da contratação de mão-de-obra local (criação 

de emprego local), e contratação de empresas locais e/ou regionais, com o impacte direto sobre a economia local 

associada, principalmente, à restauração e alojamento local (apoio ao desenvolvimento económico loco-regional). 

No entanto, no final da fase de construção são esperados impactes negativos devido à eliminação do emprego 

criado para a construção do loteamento e ao desinvestimento na economia local e/ou regional, impactes sempre 

associados ao final de qualquer projeto. 

4.5.3.1.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, está prevista a contratação de 5 trabalhadores do género masculino - 1 encarregado, 

2 tratoristas e 2 trabalhadores indiferenciados. Devido ao baixo número de trabalhadores a contratar, o impacte 

deste projeto a nível local, embora positivo, é pouco significativo. A nível concelhio é inexpressivo. 

4.5.3.1.3. Fase de desativação 

Na fase de descativação salientam-se os impactes negativos, embora pouco significativos devido ao baixo número 

de trabalhadores afetos à exploração, decorrentes da eliminação de tudo o que é gerado durante a fase de 

exploração. Com efeito, durante a fase de desativação verifica-se a eliminação de postos de trabalho, potencia-se 

a migração de população residente e não residente, e o correspondente envelhecimento da população, e perde-se 

um importante incentivo ao desenvolvimento económico local e regional. 
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4.5.3.2. Avaliação de impactes 

Tabela 96. Avaliação de impactes para o descritor Socioeconomia. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Efeito temporal e duração 

do impacte 
Tipo do 
impacte 

Significância 
do impacte 

Fase de construção 

Criação de emprego local Positivo Temporário e Imediato Direto Significativo 

Apoio ao desenvolvimento 
económico loco-regional 

Positivo Temporário e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

Eliminação de postos de trabalho Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desinvestimento na economia 
loco-regional 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Fase de exploração 

Criação de postos de trabalho Positivo Permanente e Imediato Direto 
Pouco 

Significativo 

Fixação de população residente Positivo Permanente e Imediato Direto 
Pouco 

Significativo 

Atração de população não 
residente 

Nulo - - - 

Potenciação do desagravamento 
do envelhecimento da população 

Positivo Permanente e Imediato Direto 
Pouco 

Significativo 

Diversificação do tecido 
empresarial local 

Nulo - - - 

Desenvolvimento económico 
loco-regional 

Positivo Permanente e Imediato Direto 
Pouco 

Significativo 

Fase de Desativação 

Eliminação de postos de trabalho Negativo Permanente e Imediato Direto 
Pouco 

Significativo 

Incentivo à migração de 
população residente e não 
residente 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Potenciação do agravamento do 
envelhecimento da população 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desinvestimento no 
desenvolvimento económico loco-
regional 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 
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5.1. INTRODUÇÃO 

Atendendo às caraterísticas dos impactes anteriormente expectáveis, propõe-se agora apresentar as Medidas de 

Minimização capazes de evitarem, reduzirem ou compensarem os impactes negativos, ou incrementarem os 

impactes positivos. 

As Medidas de Minimização serão agrupadas por descritor e apenas serão apresentadas para os descritores onde 

se detetaram impactes. 
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5.2. AMBIENTE 

5.2.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.2.1.1. Fase de construção 

Face aos impactes negativos expetáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas de minimização, na 

fase de construção: 

 Evitar grandes desmontes de terreno, tentando aproveitar as caraterísticas geomorfológicas existentes. 

 No caso de serem efetuadas escavações e aterros, no caso dos novos caminhos, os últimos deverão ser 

feitos com material de preenchimento com caraterísticas semelhantes às existentes na área; a decisão de 

não utilizar nos aterros materiais de fora da área, aproveitando e equilibrando o volume de aterros com 

os volumes dos desaterros e escavações, leva ao cumprimento desta regra. 

 Caso seja necessário alterar as condições de drenagem natural do terreno durante a fase de construção, 

estas devem ser repostas, de modo a que não haja alterações significativas a nível da geomorfologia, bem 

como para não potenciar o risco de erosão. 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          284 

5.2.2. SOLO 

5.2.2.1. Fase de construção 

Quanto aos solos, propõe-se o desenvolvimento das seguintes medidas de minimização: 

Solo_Mm1: O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas 

degradadas - fora de áreas de REN e RAN – devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 

Solo_Mm2: Após terminada a fase de construção, as áreas afetadas pela implantação dos estaleiros, devem ser 

alvo de recuperação, de modo a conseguir uma aproximação, o mais possível, à situação de referência atual; 

Solo_Mm3: Previamente aos trabalhos de movimentação de terras, deve-se proceder à decapagem da terra viva e 

ao seu respetivo armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

Solo_Mm4: Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

Solo_Mm5: A execução dos trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras deve ser 

efectuada de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, possibilitando a 

diminuição da erosão hídrica e do transporte sólido; 

Solo_Mm6: A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de pluviosidade acentuada, 

devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento; 

Solo_Mm7: Sempre que possível, devem utilizar-se os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); 

Solo_Mm8: Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados 

em locais com características adequadas para depósito; 

Solo_Mm10: Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 

ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado; 

Solo_Mm11: Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade; 

Solo_Mm12: Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve 

excluir as áreas de maior declive; 

Solo_Mm13: Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras 

respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: 

 As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, - para 

minimizar o transporte; 

 As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 

 terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água, excepto se provenientes 

de dentro da própria albufeira a criar, o que é o caso; 

 zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de captações 

de água. 

Solo_Mm14: As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser 

limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 
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Solo_Mm15: Deve proceder-se à instalação de espécies autóctones, por isso edafoclimaticamente adaptadas ao 

contexto local, visando-se a criação de um meio favorável ao desenvolvimento de uma cobertura vegetal nas áreas 

de solos afectados pelas actividades inerentes à construção dos diversos equipamentos abrangidos pelo projecto, 

após finalização da fase de construção e no âmbito de uma ação de requalificação da área intervencionada aquando 

da empreitada. Para tanto haverá que intervir no sentido de promover a rápida recolonização vegetal dessas 

superfícies, após descompactação dos solos. Tal deve enquadrar-se no que venha a ser o plano de requalificação 

da área envolvente da barragem, necessário não só da perspectiva desta especialidade, mas também na da 

paisagem, e que deverá produzir-se e implementar. Por isso apenas se aponta aqui o propósito orientador da medida 

a aplicar e que será forçoso seguir nesse plano, em articulação com outras especialidades como a paisagem, a flora 

e vegetação e o uso dos solos. 

Solo_Mm16: Deve privilegiar-se o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 

realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente 

ficarão ocupadas pelo acesso; 

Solo_Mm17: Executar plantações e modelação das zonas interníveis; 

Solo_Mm18: Garantir a manutenção das áreas intervencionadas (e/ou paisagisticamente reformuladas), bem como 

desenvolver técnicas de gestão e conservação do património natural que tenham como denominador a conservação 

do solo, melhorando as suas características; 

Solo_Mm19: Definição de uma correta rede de caminhos, hierarquicamente ordenada, por forma a desincentivar 

actividades anárquicas fora dos locais de passagem e em cujo uso não preveja degradação pedológica; 

Solo_Mm20: Deverá ser implementado um programa de gestão e recuperação dos solos, articulando as 

necessidades nutritivas das coberturas vegetais com a precipitação e a frequência e quantitativos de rega, 

diminuindo as operações mecânicas de manutenção, com vista à descompactação, arejamento, degradação da 

matéria orgânica morta e metabolização dos nutrientes do solo5. 

5.2.2.2. Fase de exploração 

Nas zonas agrícolas deverão manter-se as condições naturais dos solos e evitar o uso excessivo de fertilizantes 

químicos. 

5.2.2.3. Fase de desativação 

Na fase de eventual desativação das barragens, dever-se-á remexer a parte superior do solo, quer nas zonas das 

albufeiras, quer na da própria barragem, de modo a provocar a descompactação e arejamento dos solos, a fim de 

obter uma recuperação mais rápida das suas propriedades originais. 

                                                 

5 Entre outras medidas específicas, as recomendações constantes no Código de Boas Práticas Agrícolas (MADRP, 1997) e o seguimento das 
orientações do Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água (MADRF, 1997). Sugere-se que a aplicação de 
fitofármacos siga os princípios de boa prática fitossanitária e as regras de protecção integrada das culturas estabelecidas pela Direcção Geral 
de Protecção de Culturas (DGPC). 
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5.2.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Face aos impactes expectáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os evitar, 

reduzir e/ou compensar, garantindo assim a sustentabilidade dos recursos existentes, partrindo-se do princípio que 

as fases de construção das barragens e do projecto agrícola ocorrem em momentos diferentes. 

5.2.3.1. Fase de construção 

5.2.3.1.1. Barragem da ribeira do Azevel 

Nesta fase, para além das medidas que abaixo se preconizam, devem ser adoptadas, na parte aplicável, as medidas 

de minimização gerais da fase de construção, transversais quer à barragem quer ao projecto agrícola, recomendadas 

pela APA e constantes do Anexo R. 

 Todas as ações relativas aos trabalhos de saneamento, movimento de terras e áreas de empréstimo, 

deverão restringir-se ao que for previsto no Projeto de Execução e devem ser realizadas no mais curto 

espaço de tempo e, se possível, no período de estiagem (Junho a Setembro) limitando, assim, o arraste de 

material sólido para a linha de água e o consequente transporte sólido e sedimentação, restringindo-se ao 

local de execução da obra; 

 Deverá realizar-se a drenagem adequada no limite da zona de intervenção, de forma a desviar o 

escoamento natural, minimizando o arraste de sólidos em suspensão, caso se verifique; 

 . Devem-se adoptar todos os cuidados, tentando alterar ao mínimo possível o curso natural da linha de 

água. Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do coberto 

vegetal, com a vegetação adequada à zona em questão, nas zonas afectadas a jusante da barragem; 

 O material proveniente das movimentações de terras deverá ser depositado sempre fora das linhas de água 

e das suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos. Esta ação limitará o arraste de 

material sólido para as linhas de água e o seu eventual assoreamento; 

 Implementar nos estaleiros um sistema de drenagem simples que permita isolar os produtos tóxico e/ou 

perigosos, manuseados durante a fase de construção; 

 Deverão ser adoptadas medidas preventivas, de forma a salvaguardar eventuais situações acidentais de 

derrames de substâncias perigosas e que se proceda ao correcto acondicionamento deste tipo de materiais, 

para se evitar ao máximo a infiltração de qualquer substância poluente nos terrenos. No caso de acontecer 

algum derrame na área afectada, deverá proceder-se à sua limpeza imediata, removendo os solos 

afectados para locais adequados, onde não causem danos adicionais ao ambiente, sendo importante neste 

aspecto sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, 

nomeadamente óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos 

para um contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando 

assim a contaminação dos cursos de água 

 Não efectuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras e autobetoneiras em locais 

próximos das linhas de água. Dependendo do local em consideração, poderá ser indicada a abertura de 

uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem obrigatória para todas as autobetoneiras. A 

bacia de retenção deve ter uma camada de brita no fundo, que ao fim de algumas lavagens deve ser 

removida e utilizada para a execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da 

bacia de retenção.  

 O estaleiro deverá ser equipado com instalações sanitárias convenientes, de acordo com o número de 

pessoas afectas à obra e às condições hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos terrenos, para que se possa 
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efectuar a recolha adequada de águas residuais e evitar a sua descarga nas linhas de água. Dever-se-á, 

ainda, prever a instalação de um sistema adequado de tratamento de águas residuais, nomeadamente, com 

separação da matéria em suspensão, partículas e hidrocarbonetos. 

 Controlar as actividades, nomeadamente, agro-pecuárias na área envolvente da albufeira. 

5.2.3.1.2. Projecto agropecuário 

O material proveniente das movimentações de terras deverá ser depositado sempre fora das linhas de água e das 

suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos. Esta ação limitará o arraste de material sólido para 

as linhas de água e o seu eventual assoreamento; 

Não efectuar escavações transversais nas linhas de água, nem no seu leito para instalação das condutas de adução 

de água aos pontos de rega e da conduta de adução de água da ribeira do Lobo, à charca a construir. Estas 

escavações devem ser efectuadas paralelamente às linhas de água, a uma distância que permita manter a integridade 

das suas margens; 

As operações de manutenção e reabastecimento de viaturas devem ser restringidas apenas a uma zona, devendo 

ser de passagem obrigatório evitando-se desta forma a abertura de novos caminhos, localizada em zona 

impermeabilizada. Os combustíveis e lubrificantes devem estar contidos em recipientes adequados ao seu 

armazenamento e sobre recipientes que permitam reter eventuais derrames acidentais; 

Não efectuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras e autobetoneiras em locais próximos das 

linhas de água. Dependendo do local em consideração, poderá ser indicada a abertura de uma bacia de retenção, 

de preferência num local de passagem obrigatória para todas as autobetoneiras. A bacia de retenção deve ter uma 

camada de brita no fundo, que ao fim de algumas lavagens deve ser removida e utilizada para a execução de 

aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da bacia de retenção.  

5.2.3.2. Fase de exploração 

5.2.3.2.1. Barragem do ribeiro do Lobo de ribeiro do Azevel 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho devem ser 

meticulosamente limpos devido à possibilidade de permanência de materiais (óleos, resinas, etc.) que, mesmo em 

baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade das linhas de água existentes na zona, bem 

como da água subterrânea. 

Controlo do eventual esvaziamento da albufeira fazendo preferencialmente as descargas de fundo lentas e durante 

o período de Inverno. 

Implementar um programa de monitorização das águas das albufeiras que permita confirmar a presença de 

condições de qualidade adequadas ou de detectar situações de degradação pontual. 

Paralelamente ao plano de monitorização devem ser implementadas algumas restrições conducentes à manutenção 

da qualidade da água, nomeadamente: 

 O abeberamento de gado directamente na albufeira, o seu acesso à albufeira e a sua permanência no leito; 

 A descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras actividades susceptíveis de degradar a 

qualidade da água; 

 Deposição de lixo; 

 A mobilização do terreno a montante, com recurso a alfaias agrícolas no sentido da linha de maior declive; 
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 O armazenamento, o manuseamento e aplicação de fertilizantes, pesticidas, insecticidas e outros 

fitofármacos; 

 A deposição e ou armazenamento por períodos prolongados de matéria orgânica susceptível de ser 

transportada para o plano de água, como por exemplo: palha, feno, resíduos resultantes do corte de 

árvores, etc; 

 A extração de inertes, excepto quando tal se verifique por razões ambientais ou para o bom funcionamento 

da infra-estrutura hidráulica; 

 Todos os efluentes domésticos, industriais ou pecuários, resultantes de actividaes existentes ou a 

desenvolver futuramente na Herdade da Rendeira, deverão ser obrigatoriamente objeto de tratamento 

completo em instalação própria, sem o que não poderão ser lançados na rede de drenagem natural; 

 É interdita a instalação de lixeiras, aterros sanitários ou outras concentrações de resíduos sólidos líquidos 

ou gasosos e parques de sucata. 

5.2.3.2.2. Projecto agropecuário 

 Deve-se efectuar uma adequada gestão da rega, aumentando a sua eficiência, para que não ocorram 

escorrências quer para as albufeiras quer para as linhas de água a jusante das albufeiras, com o 

consequente arraste de nutrientes; 

 Efectuar a mobilização do solo paralelamente ao sentido das curvas de nível evitando desta forma canais 

preferenciais de escoamento superficial, quer do escoamento proveniente da precipitação quer das 

escorrências provenientes da rega, com o consequente arraste de materiais finos para as albufeiras e para 

as linhas de água, com o consequente assoreamento e perda de solo associada; 

 Efetuar o espalhamento dos efluentes agropecuários de forma adequada e homogénea, para que aquando 

da mobilização do solo, todos os efluentes possam ser absorvidos e não exista arraste dos mesmos para o 

meio hídrico; 

 Não utilizar de forma intensiva biocidas, fertilizantes quimicos ou orgânicos e produtos fitofármacos para 

que não exista saturação dos solos e das culturas, sendo estes compostos totalmente absorvidos, pelas 

culturas, evitando-se o seu arraste quer pelas águas de escorrência da rega quer pelo escoamento originado 

pela precipitação; 

 Não permitir que o gado efectue o aberamento directamente das albufeiras e a sua permanência junto das 

margens das mesmas, evitando desta forma o aumento da matéria orgânica, resultante dos seus 

excrementos, nas massas de água e a degradação da qualidade microbiológica das mesmas. Para o efeito 

devem ser construídas cercas eléctricas e/ou de rede; 

 Verificar, com a frequência adequada, o nível das fossas sépticas para evitar derramento dos efluentes aí 

armazenados. Quando se efectuar o seu despejo dev ser tomadas todas as precauções para que não existam 

derramentos acidentais e as consequentes escorrências dos mesmos; 

 Aquando do corte das culturas deve-se evitar que fiquem no terreno palhas e fenos que possam ser 

arrastados para o meio hídrico, contribuindo para o aumento da sua carga orgânica e consequente 

degradação da sua qualidade; 

 Efectuar o manuseamento dos adubos e dos produtos fitofarmacêuticos em locais afastados das linhas de 

água e das albufeiras, em locais onde existam bacias de retenção, que possam reter eventuais derrames 

acidentais. Os efluentes resultantes da lavagem dos recipientes que utilizados para aplicação dos produtos 

atrás mencionados não devem ser lançados para o meio hídrico; 
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5.2.3.3. Fase de desativação 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação das linhas de água superficiais; 

 Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos 

poluentes para as linhas de águas superficiais; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um 

aterro de resíduos perigosos ou enviados para tratamento; 

 Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do coberto vegetal, 

com a vegetação adequada à zona em questão. 
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5.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Face aos impactes expectáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os evitar, 

reduzir e/ou compensar. 

5.2.4.1. Fase de construção 

5.2.4.1.1. Barragens 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação dos aquíferos. 

 Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução, devendo ser 

efetuadas durante o período de menor ocorrência de precipitações, para que se minimizem os riscos de 

infiltração direta de poluentes para o aquífero. 

 Assegurar que as operações de escavação e desmonte do terreno não interceptam o nível freático, excepto 

quando necessário; quando tal suceder, as obras deverão ocorrer no mínimo espaço de tempo possível, 

de modo a não gerar exposição exagerada das águas subterrâneas e contacto eventual com materiais 

variados, nomeadamente contaminantes. 

 Nas áreas de construção situadas abaixo do nível freático todos os materiais que fiquem em contacto com 

o aquífero deverão ser o mais neutros possível do ponto de vista químico. 

5.2.4.1.2. Projeto agropecuário 

 Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos 

poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um aterro de resíduos 

perigosos ou enviado para tratamento. 

5.2.4.2. Fase de exploração 

5.2.4.2.1. Barragens 

 Tentar manter a qualidade da água das barragens em boas condições químicas e biológicas, de modo a 

obviar a infiltração de águas superficiais de má qualidade nos aquíferos. 

5.2.4.2.2. Projeto agropecuário 

 Utilizar o princípio das boas práticas agrícolas, de modo a evitar a contaminação do aquífero com 

fertilizantes e pesticidas. 

 No caso das embalagens e resíduos de produtos usados na agricultura e na pecuária (incluindo pesticidas, 

herbicidas, antibióticos, vacinas, etc.), as embalagens terão de ser enviadas para locais de recepção e 

tratamento de produtos perigosos. 
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 Garantir que resíduos líquidos do empreendimento não escoem para o meio hídrico subterrâneo sem 

primeiro serem sido tratados e que tenham qualidade suficiente para poderem ser devolvidos ao meio 

natural. 

5.2.4.3. Fase de desativação 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação dos aquíferos. 

 Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos 

poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um aterro de resíduos 

perigosos ou enviado para tratamento. 
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5.2.5. AR E QUALIDADE DO AR 

Existem diferentes medidas de minimização a tomar, quer se trate da fase de construção, de exploração ou de 

desativação do Projeto. 

5.2.5.1. Fase de Construção 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

 A extensão das intervenções a realizar no local, durante a fase de construção, deverá ser limitada ao 

mínimo indispensável para a boa execução da obra, evitando a construção de novas vias. 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder 

à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de 

modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 

ocupadas pelo acesso. 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra.  

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 

riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão 

de ruído. 

 Os acessos aos locais de obra e às zonas de estaleiros devem ser mantidos limpos através de lavagens 

regulares dos rodados das máquinas e dos veículos afetos à obra. 

 Deve proceder-se à cobertura de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento, quer em depósitos 

estacionários, quer durante o movimento de cargas de camiões. 

 As vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a descoberto devem ser humedecidas, 

especialmente em dias secos e ventosos. 

5.2.5.2. Fase de Exploração 

Quanto à fase de exploração, as medidas a implementar devem ser: 

 Os acessos à exploração agropecuária devem ser mantidos limpos através de lavagens regulares dos 

rodados das máquinas e dos veículos afetos à exploração. 

 Deve proceder-se à cobertura de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento, quer em depósitos 

estacionários, quer durante o movimento de cargas. 

 As vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a descoberto devem ser humedecidas, 

especialmente em dias secos e ventosos. 
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5.2.5.3. Fase de Desativação 

A nível do Ar e Qualidade do Ar, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas com vista à minimização dos 

impactes negativos gerados: 

 Os trabalhos a executar deverão ser limitados ao mínimo indispensável para a boa execução da obra, 

privilegiando a utilização de caminhos já existentes e assegurando a limpeza regular dos mesmos; 

 O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulado deve ser feito em veículos adequados, 

com a carga coberta de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado; 

 Quando se proceda à acumulação local de materiais, os mesmos devem ser cobertos de modo a evitar o 

seu arrastamento pelo ar e/ou águas. 
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5.2.6. AMBIENTE SONORO 

5.2.6.1. Fase de construção 

Na fase de construção devem ser tomadas as seguintes medidas, com vista à minimização dos impactes negativos 

gerados: 

 Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a realização de 

atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a 

utilizar. Recomenda-se que seja circunscrita a execução das obras apenas ao período diurno nos dias úteis, 

evitando-se, deste modo, o período noturno e os dias de descanso da população e trabalhadores afetos à 

obra. 

 Controlo da circulação de veículos pesados no interior da área de intervenção e envolvente imediata, por 

forma a restringir a sua velocidade de circulação a valores reduzidos. 

 Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a 

evitar o atravessamento de povoações. Nas situações em que o atravessamento de povoações seja 

inevitável, deverá ser reduzido o limite de velocidade para os 40 km/h. 

 Deverá ser desenvolvido um Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos de modo a assegurar 

que, estes, trabalham nas melhores condições técnicas, mecânicas e de segurança, dando cumprimento às 

normas legais e às especificações técnicas estabelecidas em termos de controlo e proteção do ruído. 

 Deverão ser adotadas medidas de proteção individual contra o ruído gerado, no caso dos trabalhadores 

mais expostos (a responsabilidade da implementação desta medida é da responsabilidade do empreiteiro). 

5.2.6.2. Fase de exploração 

 Adiantam-se as seguintes medidas de mitigação : 

 Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no que diz respeito ao critério de 

emergência que define que as atividade ruidosas permanentes estão sujeitas ao cumprimento de 

incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor 

do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) 

no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento. 

 Caso o tráfego rodoviário de pesados, associado à Herdade, tenha de circular pelo interior da povoação 

de Aldeia da Venda ou Santo António do Baldio, deverá ser definido um trajeto fixo, que seja o trajeto 

mais curto possível e onde sejam aplicadas medidas de controlo de velocidade das viaturas. 

5.2.6.3. Fase de Desativação 

Quanto ao Ambiente Sonoro, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas com vista à minimização dos impactes 

negativos gerados: 

 Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a realização de 

atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a 

utilizar; 

 Velocidade de circulação reduzida de veículos pesados, quer no interior da área de intervenção, quer na 

envolvente imediata; 
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 Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a 

evitar o atravessamento de povoações; 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado. 

 

  



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          296 

5.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

5.3.1. USO DO SOLO 

5.3.1.1. Fase de construção 

Como impactes negativos ao nível da ocupação do solo prevê-se a desflorestação, a compactação e 

impermeabilização do solo. Como medidas de minimização deverão considerar-se as seguintes: 

 Traçar uma rede de trajectos de circulação dentro da zona de obra,que deverão ser utilizados por todos os 

utilizadores do espaço. 

 Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução a fim de 

evitar a decapagem do coberto vegetal dos solos nas áreas envolventes, em especial nas linhas de água. 

 De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e compactações de solo, 

dever-se-á definir uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de obra. A desmatação deverá 

realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada em áreas estritamente necessárias, sempre que 

possível deverão ser salvaguardados os exemplares arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

 Com a finalidade de reduzir as poeiras na atmosfera deverão ser regados os caminhos de acesso à obra 

nos períodos de seca, deverão ser cobertas as aglomerações de terras e materiais a ser usados na 

construção e efetuar o transporte dos mesmos em veículos de caixa fechada ou devidamente 

acondicionados. 

5.3.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração deverão ser mantidos apenas os trajetos de circulação para uma correta utilização e de 

acordo com o plano de proteção da área, pelo que os restantes devem ser desativados através de mobilização do 

solo para fomentar a colonização das espécies florísticas pioneiras. 
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5.3.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

Neste ponto são apresentadas e descritas diversas medidas de minimização que deverão ser aplicadas para a 

preservação das unidades de flora e vegetação presentes na área e na envolvente da área afetada. Na área não 

existem espécies florísticas com particular interesse para a conservação, no entanto ocorrem habitats de interesse 

conservacionista, alguns dos quais prioritários a nível europeu. 

Na vegetação os impactes mais significativos estão ligados ao abate dos exemplares de azinheira (Quercus 

rotundifolia) e submersão de vegetação ripícola. 

Os impactes identificados fundamentam as seguintes medidas de minimização: 

 Os locais de circulação provisória, assim que desativados deverão ser limpos, o solo sujeito a uma 

escarificação ou gradagem, e as respetivas áreas sujeitas a uma reconstituição do vegetal original. 

 Adensamento e aumento das áreas de montado, com plantação de Quercus rotundifolia e/ou Quercus 

suber (embora a primeira espécie esteja melhor adaptada ás condições edáfo-climáticas da herdade da 

Rendeira e Carrasco), por forma a compensar os exemplares abatidos na zona de regolfo das barragens. 

A área total de plantações deverá ter como referência a área submersa na área de regolfo das barragens, 

aplicando um coeficiente de 1,25, conforme o estipuladoDecreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio. Em 

parte, sugere-se efetuar as referidas plantações na área florestal assinalada na Figura 67. 

 Plantação das espécies ripícolas Nerium oleander (loendro) e Flueggea tinctoria (tamujo), por forma e 

reconstituir a vegetação ripícola característica do tipo de linhas de água existentes na propriedade e 

compensar pelos exemplares eliminados na zona de regolfo. A área total das plantações deverá ser 

semelhante à área ocupada pelo regolfo das barragens. Daqui resultará uma valorização dos habitats 

presentes potenciando o seu interesse ambiental e a conservação da biodiversidade. 

 Manter um encabeçamento adequado à manutenção do habitat 6220, subtipo 2 (malhadais) de forma a 

preservar e potenciar o valor ecológico, florístico, histórico e paisagístico deste tipo de habitat. Deverá 

ser favorecido e diversificado o pastoreio por ovinos e caprinos e eventualmente poder-se-á efetuar o 

melhoramrento destas pastagens através da sementeira de espécies autóctones cultivares de Trifolium 

subterraneum (trevo-subterrâneo), Ornithopus sativus (serradela) e Ornithopus compressus ou, em zonas 

com maior humidade, Trifolium resupinatum e Trifolium repens. 

 Monitorizar o grau de eutrofização da água das barragens através de análises químicas anuais. 

 No processo de arranjo paisagistico devem apenas ser utilizadas espécies autóctones da região. 

 No caso de ocorrer a introdução de alguma espécie nova, em que não é conhecido o seu comportamento 

ecológico em território nacional, deverá ser contemplado um plano de monitorização de forma a 

salvaguardar a minimização de qualquer potencial invasor que eventualmente se venha a verificar. 
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Figura 67. Área florestal proposta para compensação de área de montado. 
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5.3.3. FAUNA 

5.3.3.1. Fase de Construção 

 A perturbação causada pelas intervenções no terreno para construção das barragens, tais como as ações 

de desmatação necessárias (que no projeto implicam a destruição da galeria ripícola, o abate de azinheiras 

e a destruição de matagal) devem evitar a época de reprodução das espécies com maior interesse para a 

conservação. Assim, as intervenções não devem ocorrer entre 1 de março e 30 de junho. 

 Recomenda-se que seja evitado o mesmo período – 1 de março a 30 de junho, para colocação dos pivôs 

de rega e abertura de caminhos, de forma a não afetar espécimes de importância para a conservação que 

possam estar a nidificar no solo. Em caso de ser necessário colocar os equipamentos durante este período 

verificar previamente o terreno. 

 Preservação da vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de intervenção direta 

do projeto. Não devem ser afetadas outras áreas de prados, pastagem ou matos adjacentes às áreas 

previstas. As máquinas devem circular dentro caminhos existentes. 

 A instalação de estaleiro e a deposição de equipamentos necessária à mesma deve ser considerada junto 

às áreas edificadas, por exemplo na zona de armazéns e estacionamento atual de máquinas. Acresce o 

facto de estas áreas serem também sujeitas a obras de construção. 

 Antes de se iniciar a construção devem ser efetuadas ações de sensibilização ambiental aos trabalhadores, 

com apresentação da área classificada na qual se insere o projeto, salientando os valores presentes e a 

importância de os preservar, tais como habitats e espécies sensíveis. 

5.3.3.2. Fase de Exploração 

 Elaborar um Plano de Gestão Ecológica que permita a gestão da propriedade assegurando a conservação 

da Biodiversidade existente, uma vez que a propriedade apresenta dimensão suficiente para explorar 

diversos recursos e manter áreas muito favoráveis à preservação dos ecossistemas, desde que não sejam 

afetadas negativamente as áreas consideradas de maior interesse faunístico – montado denso a norte 

(manter o tipo de gestão atual), área de estepárias a oeste da barragem 2, e a própria ribeira do Azevel, 

atualmente bastante interessante). 

 As margens dos planos de água devem ser suaves, pouco íngremes e deve ser promovido o 

desenvolvimento de vegetação aquática natural, prados húmidos envolventes e desenvolvimento de 

vegetação palustre e ripícola espontâneas. Estes aspetos são essenciais para a fixação e reprodução de 

espécies, inclusivamente de anfíbios e aves. 

 Devem ser criadas ilhas (por ex.: flutuantes) no interior dos planos de água com vegetação palustre, pois 

estes pontos, alvo de menor perturbação de predadores, podem contribuir consideravelmente para o 

incremento das aves aquáticas no local – com interesse para a biodiversidade e cinegético.  

 O acesso do gado aos açudes deve ser condicionado de forma a assegurar a medida anterior e promover 

uma melhor qualidade de água presente. 

 A gestão de montado deve integrar o renovo natural e o crescimento de matos, pelo menos em algumas 

zonas, mantendo o mosaico agrossilvipastoris tradicional. 

 De forma a contribuir para a conservação das aves estepárias, deve aplicar-se rotação de culturas de 

acordo com o Normativo da Estrutura Loca de Apoio ITIS Alentejo (Min-Agricultura, 2010) para a ZPE 
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de Évora: efetuar uma rotação com mínimo de três anos, dos quais um seja de pousio; não se efetuar 2 

cerais primários em anos consecutivos – exemplo: 

 1º ano – cereal primário (trigo mole ou duro) / cereal secundário (p.e. aveia, cevada, triticale, 

consociação para semente) 

 2º ano – cereal secundário (p.e. aveia, cevada) 

 3º ano – pousio. 

 Não pastorear, cortar forragem, nem mobilizar o solo em 20% da área de pousio, entre 15 de Março e 30 

de Junho. 

 Após a ceifa do cereal, deve manter-se pelo menos em parte das culturas, o restolho no solo até 30 de 

Setembro. 
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5.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO  

5.3.4.1. Fase de construção 

No âmbito da construção da Barragem do Azevel e da instalação dos pivôs de rega preconizam-se algumas medidas 

de minimização de carácter geral e outras de carácter específico. 

De carácter geral preconiza-se o seguinte: 

 A sinalização de todos os elementos patrimoniais e a sua delimitação com fita sinalizadora; 

 A prospecção prévia de todos os locais que sirvam de mancha de empréstimo bem como das áreas que 

servirão de depósito de inertes. Somente após a prospecção arqueológica é que se poderá proceder a este 

depósito. As áreas destinadas a este fim serão assinaladas na cartografia da obra. Os locais onde se 

implantarem os novos caminhos devem ser alvo de prospecção prévia e acompanhamento arqueológico; 

 Acompanhamento arqueológico, por parte de um arqueólogo devidamente autorizado pela Tutela, de 

todos os trabalhos de remoção e movimentação de terras, desmatação e corte de árvores (o 

desenraizamento não é aconselhado nos locais onde se identificaram elementos patrimoniais).  

De carácter particular preconiza-se o seguinte: 

 Elementos patrimoniais n.º 1 e 2: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venham a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o levantamento 

topográfico bem como elaboração de memória descritiva;  

 Elemento patrimonial n.º 3: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venha a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o registo gráfico, 

o levantamento topográfico bem como elaboração de memória descritiva; 

 Elemento patrimonial n.º 4: realização de 4 sondagens arqueológicas de 2x2 m ao longo da plataforma 

onde foram identificados os materiais arqueológicos. As árvores que se encontram no local não poderão 

ser desenraizadas e o corte só poderá ocorrer sob a supervisão do arqueólogo responsável; 

 Elemento patrimonial n.º 5: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venha a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o levantamento 

topográfico bem como elaboração de memória descritiva; 

 Elementos patrimoniais n.º 6 e 7: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venham a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o levantamento 

topográfico bem como elaboração de memória descritiva;  

 Elemento patrimonial n.º 8: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venha a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o registo gráfico, 

o levantamento topográfico bem como elaboração de memória descritiva; 

 Elemento patrimonial n.º 9: realização de 3 sondagens de 2x2 m na plataforma onde foram identificados 

os materiais arqueológicos. Uma vez que a área de expansão da vinha se encontra próxima, propõe-se o 

acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de terras 

necessários para a implantação da mesma; 

 Elemento patrimonial n.º 10: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Quando se iniciarem 

os trabalhos este elemento deverá ser recolhido e guardado numa das dependências da herdade para 

posteriormente ser entregue, para depósito definitivo, à DRCA; 

 Elemento patrimonial n.º 11: uma vez que a azinheira que se encontra sobre este elemento será abatida, 

propõe-se que a mesma seja cortada e não desenraizada. Deverá ser realizado o registo gráfico da planta 
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e do alçado, o registo fotográfico, o levantamento topográfico bem como elaboração de memória 

descritiva. 

 Elemento patrimonial n.º 12: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso venha a ter 

afectação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser realizado o registo gráfico, 

o levantamento topográfico, bem como elaboração de memória descritiva. 

Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos de valor 

arqueológico/patrimonial poderão ser adoptadas novas medidas de minimização. De igual modo, para os elementos 

patrimoniais n.º 4 e 9, deverá ser elaborada uma nota técnica que será remetida para a DRCAlen no final das 

sondagens de diagnóstico, que poderão resultar no alargamento da área escavada ou na adopção de novas medidas 

de minimização. 
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5.3.5. RESÍDUOS 

No descritor dos Resíduos pode-se constatar que a fase de exploração é a que apresenta os principais impactes 

ambientais negativos, principalmente associados à utilização de fitofármacos e à manutenção de máquinas e 

equipamentos utilizados na exploração agrícola. Assim, torna-se essencial adotar medidas de minimização que 

controlem estas ações. 

Seguidamente, apresentam-se as medidas de minimização a considerar neste projeto. 

5.3.5.1. Fase de Construção 

 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de 

serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos;  

 Assegurar o correto 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; 

 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;  

 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; 

 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 

uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.  

  Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.  

 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo 

a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).  

 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em 

locais com características adequadas para depósito.  

 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

 Sugere-se a utilização dos solos e terras a movimentar em obra de modo a transformar estes solos e terras 

num recurso natural e não num resíduo, e a dar cumprimento ao Artigo 6.º do Decreto-lei n.º 46/2008, de 

12 de Março que estabelece o regime de gestão de resíduos de construção e demolição. 

 De modo a reduzir a perda de materiais (principalmente betão e material isolante), deverá ser feita a 

correta medição dos volumes necessários para a construção dos diversos elementos do Projecto que 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          304 

contenham estes materiais. Por exemplo, no caso do betão, a sua produção deve ser realizada apenas de 

acordo com as necessidades no momento. Esta medida pretende reduzir ao máximo sobras de material 

que se revertem em resíduos. Aconselha-se que o processo de produção do betão seja acompanhado por 

um engenheiro técnico que garanta a qualidade do mesmo. 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. Neste projeto, 

uma vez que o único resíduo líquido e perigoso que poderá existir são os óleos usados, não se justifica a 

impermeabilização de todo o parque de resíduos, devendo antes ser instaladas bacias de retenção para a 

colocação dos bidões de óleo cheios e vazios. As bacias de retenção têm de ter capacidade para reter o 

volume máximo de óleo que cada bidão contém. 

 Com exceção dos óleos usados, que devem ser acondicionados em bidão e armazenados sob as bacias de 

retenção, os restantes resíduos devem ser acondicionados em contentores estanques, separados por código 

LER, e acondicionados na área coberta do parque de resíduos até ao seu transporte para os destinatários 

finais. O acondicionamento dos resíduos não deve em qualquer caso exceder a altura dos contentores 

onde são colocados. 

 Atendendo ao Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, referente ao novo regime de gestão de resíduos 

de construção e demolição (RCD), o armazenamento de resíduos perigosos em obra não deve exceder os 

3 meses. 

 Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças 

do Ministério do Ambiente adequadas para a sua receção e reciclagem. 

 De acordo com o Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que no seu Artigo 10.º prevê que as 

empreitadas e concessões de obras públicas estão sujeitas à elaboração de um Plano de Prevenção e 

Gestão de RCD, considera-se que esta ferramenta é de extrema importância no controlo e prevenção dos 

RCD, pelo que se aconselha à elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de RCD tal como descrito no 

número 2 do Artigo 10.º do referido diploma. 

 Elaboração de um Plano de Monitorização que acompanhe, durante a fase de construção, a prevenção e 

gestão dos resíduos existentes. 

5.3.5.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração a segregação dos resíduos deverá ser efetuada por operadores devidamente 

licenciados pelo MAOTE que, inclusivamente, deixem em cada recolha e entrega em destino final as Guias Modelo 

A de recolha de resíduos do MAOTE. 

 Dada a perigosidade dos resíduos a produzir, deverá o produtor de resíduos registar na plataforma 

SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente e proceder ao registo anual dos seus resíduos. 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. Neste projeto, 

uma vez que o único resíduo líquido e perigoso que poderá existir são os óleos usados, não se justifica a 

impermeabilização de todo o parque de resíduos, devendo antes ser instaladas bacias de retenção para a 

colocação dos bidões de óleo cheios e vazios. As bacias de retenção têm de ter capacidade para reter o 

volume máximo de óleo que cada bidão contém. 
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 Com exceção dos óleos usados, que devem ser acondicionados em bidão e armazenados sob as bacias de 

retenção, os restantes resíduos devem ser acondicionados em contentores estanques, separados por código 

LER, e acondicionados na área coberta do parque de resíduos até ao seu transporte para os destinatários 

finais. O acondicionamento dos resíduos não deve em qualquer caso exceder a altura dos contentores 

onde são colocados. 

5.3.5.3. Fase de Desativação 

No que diz respeito aos Resíduos, salientam-se as seguintes medidas de minimização: 

 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de 

serem produzidos na obra; 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia 

e em conformidade com a legislação em vigor; 

 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; 

 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 

uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado; 

 Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças 

do Ministério do Ambiente adequadas para a sua receção e reciclagem. 
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5.4. PLANEAMENTO 

5.4.1. PAISAGEM 

5.4.1.1. Fase de Construção 

Dada a natureza do impacte situando-se este, maioritariamente, na esfera visual, no que respeita à identificação de 

medidas de minimização específicas para os locais integrados nas classes de média e elevada sensibilidade visual, 

considera-se que as seguintes medidas de minimização de carácter geral apresentadas compreendem uma 

atenuação dos impactes identificados no âmbito da análise efectuada de acordo com o impacte que se lhes associa. 

A apresentação de medidas adicionais, como, por exemplo, a instalação de cortinas visuais arbóreas, dependerá 

sempre do desenvolvimento do projecto a uma escala de maior detalhe, nomeadamente através da implementação 

dos projectos de integração paisagística, de modo a evitar a aplicação de medidas que, em última análise poderão, 

também elas ser causadoras de perturbação e intrusão visual. 

Paisagem_Mm1: Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas por 

movimentos de terra através de sinalização adequada, de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros 

de obra de construção e desactivação, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os 

de possíveis “toques” com origem em maquinaria pesada, uma vez que a longo prazo poderão danificar ou mesmo 

matar o exemplar vegetal atingido; 

As áreas de proteção são áreas que, durante a construção da obra, não serão acessíveis a maquinaria e pessoal, 

devendo ser identificadas, sinalizadas e zonadas recorrendo a materiais percetíveis à distância e de durabilidade e 

resistência adequadas (exemplo na Figura 68). Especificamente, poder-se-á recorrer a fitas de sinalização refletoras 

zebradas (amarelo e pretas ou vermelho e brancas, como um mínimo de altura de 7cm) e/ou a redes de sinalização 

(vermelhas, com 1m de altura) como forma de balizar os exemplares ou as áreas a proteger. Os critérios para 

definir a dimensão da zona de proteção de uma árvore são: projeção da copa, a idade da árvore, o seu grau de 

tolerância a perturbações e a resistência do sistema radicular. Quando for necessário definir uma área de proteção 

para exemplares arbóreos isolados, o sistema radicular deve ser incluído na zona de proteção, pelo que a distância 

a que estes elementos de proteção deverão ser implantados é variável, de acordo com os critérios acima expostos. 

 

 

Figura 68. Proteção: elementos de porte arbóreo. 

Os mesmos critérios aplicam-se quanto à vegetação localizada na envolvente de linhas de água, sendo que, no caso 

de se verificar o estado de degradação desta estrutura e/ou ausência de vegetação potencial, deverá ser preservada 

uma distância mínima de 10 m relativamente à cota máxima correspondente ao leito de cheia (Figura 69). 
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Figura 69. Proteção: galeria ripícola. 

Paisagem_Mm 2: A escolha do local de estaleiro de obra de construção e desactivação e de depósitos provisórios 

deverá ser efectuada de modo a garantir a não afectação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, 

num local afastado de linhas de água e das captações existentes para abastecimento público e fora de áreas de 

Reserva Agrícola Regional e de Reserva Ecológica, e próximo de acessos já existentes, sendo garantida a 

recuperação do próprio local de instalação deste. Devendo, ainda, as ações construtivas e de deposição de 

materiais, circulação de pessoas e maquinaria, ser restringidas às áreas balizadas para o efeito. 

O atual local de estaleiro obedece às condições preconizadas pela medida, uma vez que se encontra fora da 

delimitação de áreas RAN e REN, próximo de acessos já existentes e numa área bastante humanizada da 

propriedade, próxima do conjunto edificado de maior significado e utilização. No entanto, atendendo à redução da 

compactação do solo, à minimização do percurso a efetuar pela maquinaria, à redução da compactação do solo e 

ao aumento da eficiência energética, considera-se que uma localização alternativa a NW do edificado, tal como 

indicado na carta do Anexo S). 

Paisagem_Mm 3: Durante as fases de construção e desactivação deverá vedar-se visualmente, com recurso a 

painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo menos, dois metros de altura, sendo 

conveniente que sejam pintados com cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro; 

Paisagem_Mm 4: As operações de desmatação e de movimentações de terras deverão ser restringidas ao 

estritamente necessário, em termos de espaço e tempo, minimizando-se, assim, a afectação de áreas adicionais de 

solo e vegetação; 

Paisagem_Mm 5: Deverão ser evitadas quaisquer operações de desmatação e de movimentações de terras que 

afectem a sobrevivência de espécies arbóreas protegidas existentes no local do projecto, nomeadamente 

exemplares do género Quercus.  

Paisagem_Mm 6: Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em locais afectados pela 

obra com o objectivo de preservar as características da terra removida antes do início da obra. A terra viva será 

armazenada em pargas, localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. Deverá 

ser executada uma sementeira de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características físico-

químicas da terra; 

A terra viva/vegetal será aplicada nas zonas a recuperar resultantes da fase de construção, nomeadamente: nas 

bermas dos caminhos decorrentes da implantação do projecto; na recuperação das áreas localizadas na envolvente 

dos acessos mais recentes implementados no âmbito do projeto em estudo, na recuperação de caminhos abertos na 

fase de construção (desativados no término desta fase), na envolvente das casas de máquinas e na envolvente da 

componente turística do projecto e na desativação de acessos utilizados em fase de obra. A carta do Anexo S 
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apresenta uma indicação de possíveis áreas aplicação/reutilização da terra viva/vegetal que, na sua totalidade, 

possuem cerca de 5 ha.  

Paisagem_Mm 7: Deverá proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja movimentos de terra, 

circulação de veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a reduzir a deposição de 

poeiras e de materiais diversos na vegetação e outros elementos circundantes; 

Paisagem_Mm 8:Os rodados dos veículos da obra têm que ser limpos de modo a não espalhar terra e lama nas 

estradas de acesso. 

Paisagem_Mm 9: O material resultante das escavações não deverá ser colocado num local que venha a ser 

intervencionado, devendo, antes, ser colocado na área afecta à construção. Posteriormente, e por acordo com a 

Câmara Municipal de Ponte Sôr, o material excedente resultante de escavações deverá ser removido para local 

adequado; 

Paisagem_Mm 10: Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá proceder-se a uma 

integração natural, de forma que, uma vez terminados os trabalhos, os movimentos de terra pouco ou nada se 

percebam; 

A modelação do terreno deve ter em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais, bem como 

as zonas verdes com vegetação a preservar cujas cotas não podem ser alteradas. No que diz respeito à modelação 

transversal e longitudinal dos taludes, a mesma deve seguir o perfil tipo em “S”, também designado por “pescoço 

de cavalo” (Figura 70). A superfície das zonas sujeitas a aterros e a escavações com inclinações acentuadas deve 

apresentar um grau de rugosidade adequado a uma boa aderência à camada de terra viva de cobertura, não 

apresentando indícios de erosão superficial. No que respeita à estruturação da modelação, a colocação do material 

de aterro deve ser iniciada nos pontos mais baixos, por camadas horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, 

ficando o material de pior qualidade na parte inferior, melhorando sucessivamente até que na parte superior se 

deposite aquele possuidor de melhores características.  

Prevê-se que esta medida ocorra na envolvente direta das albufeiras e dos paredões, nas áreas onde a modelação 

de terras assumirá um maior impacte. Também nos acessos e caminhos que necessitem de aterro se pode recorrer 

a esta medida para a integração visual destas estruturas com a sua envolvente direta. 

 

Figura 70. Integração de taludes. 

Paisagem_Mm11: Deverá ser alvo de pormenorização no projecto de integração paisagística a modelação e 

tratamento da zona interníveis da albufeira e das galerias ripícolas afectadas; 

A medida indicada prevê a promoção da biodiversidade, quer faunística quer florística, procurando o 

desenvolvimento potencial das galerias ripícolas e da faixa interníveis das albufeiras Neste sentido, no que respeita 

ao elenco florístico, para as galerias ripícolas sugere-se a plantação de Freixo (Fraxinus angustifolia), Salgueiro 
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(Salix alba ssp vitellina ou Salix salvifolia ssp australis), Tamargueira (Tamarix africana, Amieiro (Alnus 

glutinosa) ou o Loendro (Nerium oleander L.), necessários para a revegetação de toda a área a jusante do 

empreendimento. No que respeita à faixa interníveis, sugere-se a instalação de vedações que impeçam o acesso de 

veículos, pessoas e animais, de forma a interditar o abeberamento direto de gado e pastoreio nesta faixa. Para 

recuperação da zona sugere-se a plantação de Tamarix afriacana, e a gramínea cynodon dactylon. Sendo que como 

medida preventiva para a erosão se indica a implantação de muretes de retenção, gabiões ou troncos paralelos, 

para minimizar a erosão. 

As linhas gerais de execução desta medida, a ser alvo de desenvolvimento, pormenorização e respetiva 

espacialização em sede de PIP, envolvem o recurso a técnicas de engenharia natural para a concretização das 

seguintes medidas programáticas:  

 Aproveitamento e recuperação da vegetação existente (e (re)introdução de vegetação entretanto 

destruída);  

 Eliminação de vegetação infestante ou indesejada (através de limpeza e desmatação seletiva); limpeza e 

remoção de resíduos;  

 Estabilização de margens;  

 Instalação de algumas espécies vegetais características da região e a criação de condições para instalação 

de fauna autóctone; 

No que respeita às técnicas específicas para a recuperação dos sistemas citados, entre outras, a aferir em função da 

escala de maior detalhe de um projeto de integração, sugere-se a:  

 Aplicação de malha geotêxtil (rede de coco (700g/m2): nas áreas da sua aplicação que foram sujeitas a 

regularização e colocação de terra vegetal, a utilização deste material, constituído por elementos 

biodegradáveis, pretende simultaneamente uma sustentação física desses materiais e uma resistência à 

erosão provocada, quer pelo escoamento lateral, quer pelo curso de água principal.  

 Aplicação de vegetação e enrocamento de base vegetado; esta técnica visa a proteção e estabilização 

duradoura das margens da albufeira e das ribeiras, condição considerada relevante para o suporte da 

melhoria da biodiversidade. A vegetação incluída no enrocamento (salgueiro ou outra espécie de 

enraizamento rápido), além de aumentar a resistência à erosão promove a rápida reconstituição das 

galerias ripícolas. 

 Aplicação de grade de vegetação com enrocamento de base vegetado: correspondente a uma técnica de 

estabilização de taludes e escarpas de inclinação acentuada, constitui-se por elementos de madeira 

dispostos perpendicularmente entre si, criando uma estrutura reticular, posteriormente ancorada ao 

substrato. Toda a sua superfície é preenchida com terreno local, plantada com estacas vivas de espécies 

arbustivas autóctones, arbustos em torrão ou raiz nua e semeada. Com o tempo o desenvolvimento 

radicular das plantas acaba por assumir a estabilização do talude, função anteriormente desempenhada 

pela estrutura morta. Apresenta-se como uma técnica de bioengenharia de grande eficácia na estabilização 

e revegetação de taludes, mas apresenta simultaneamente um efeito estético de grande realce, permitindo 

um enquadramento paisagístico harmonioso, devendo para tal, ser utilizadas espécies vegetais endógenas. 

 Instalação de gabião com vegetação e estacaria viva: A estacaria viva consiste em introduzir no solo 

estacas de plantas lenhosas, com capacidade de enraizar e desenvolver uma planta adulta, com 

comprimento e grossura suficientes para que possam ser cravadas no solo com estacas. Quando as estacas 

enraízam criam uma matriz de raízes que estabilizam o solo através do reforço e coesão das suas partículas 

e reduzem o excesso de humidade. Este tipo de plantas enraízam rapidamente e começam logo a sustentar 

o talude, podendo mesmo desenvolver-se em substratos totalmente carentes de solo. As estacas vivas 

podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto com outras técnicas de estabilização, como as mantas 
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de geotêxtil, gabiões, entre outras. Uma das principais aplicações dos gabiões corresponde à contenção 

de taludes, como muros de suporte, o seu uso na requalificação de cursos ou planos de água advém da 

necessidade de proteger as margens em condições de intensa erosão fluvial e de elevada força abrasiva 

da corrente. Esta técnica poderá ser aplicada quando todos os outros procedimentos são suscetíveis de 

falhar. Um gabião é uma caixa de forma prismática retangular, de rede com malha hexagonal, executada 

em arame galvanizado reforçado. Estas caixas enchem-se com qualquer tipo de pedra não friável (ex. 

pedra de pedreira ou seixo) ou outro material inerte adequado que esteja disponível. A opção pelo gabião 

vegetado, pretende diminuir o impacto visual que normalmente estas estruturas apresentam em meios 

naturais, além de rapidamente restabelecer o continuo ripário que se quer constituir (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Técnicas específicas para a recuperação das linhas de água e das albufeiras. 

Paisagem_Mm12: As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão respeitar o disposto no Decreto-Lei n.º 

565/99 de 21 de Dezembro de 1999, devendo, sempre, optar-se por espécies de cariz autóctone possuidoras de 

maior valor ecológico e adaptabilidade ao local; 

Paisagem_Mm13: Nas linhas de água existentes, deverá garantir-se a preservação da vegetação ripícola, evitando-

se a movimentação de terras, circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de 

estaleiros nas zonas adjacentes. A manutenção das galerias ripícolas é fundamental para a preservação da 

biodiversidade do local. 

Paisagem_Mm14: Devem ser adoptadas medidas de recuperação paisagística definidas a priori e de acordo com 

o projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por forma 

a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro). 

Esta medida visa estabelecer um quadro de ações físicas e estratégicas a serem implementadas previamente ao 

início dos trabalhos, de modo a evitar a ocupação desnecessária de áreas e a degradação de valores biofísicos, 

evitando-se assim a sua recuperação após a o término da obra. 

Deverá efetuar-se a delimitação de áreas a proteger, uma vez que se trata de áreas de acesso condicionado a 

maquinaria e a pessoal. Estas áreas devem ser assinaladas em todas as peças desenhadas do Projeto de Execução 

e Plantas de Trabalho, devendo ser vedadas em obra com vedações temporárias, reutilizáveis ou recicláveis (à 

semelhança do descrito para a questão 3.6.3). A instalação destas vedações deverá ser executada antes do início 

dos trabalhos, se possível em momento anterior à limpeza do terreno, devendo manter-se até à finalização de todos 

os trabalhos de construção (incluindo limpezas). Em sede de projeto de execução deverá ser definido um “envelope 

de construção”, de modo a que toda a área fora desta delimitação seja considerada como “área a proteger” durante 

a construção. 
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A vegetação a manter, localizada fora das “áreas a proteger” ou dentro do “envelope de construção”, deverá ser 

protegida através da sua sinalização e balizamento, recorrendo a fitas de sinalização refletoras zebradas ou a rede 

vermelha cuja execução deverá ocorrer de acordo com os critérios já referidos para a questão 3.6.3., tendo sempre 

especial cuidado, no caso de exemplares arbóreos isolados, em proteger o seu sistema radicular, geralmente 

correspondente à projeção da copa. Devem ser sinalizados os caminhos e acessos à obra, recorrendo aos materiais 

balizadores já referidos de modo a garantir que na vizinhança da vegetação a proteger não exista tráfego, 

estacionamento, armazenamento de materiais (nomeadamente materiais tóxicos), nem armazenamento de solo 

escavado. A vegetação a manter deve ser regada durante a fase de construção com um sistema de rega apropriado, 

se assim houver necessidade. Deve evitar-se, sempre que possível, o atravessamento de linhas de água ou zonas 

húmidas durante a fase de construção. Se tal não for possível deve ser construído um acesso temporário de forma 

a minimizar os danos. As zonas onde se prevê a preservação da vegetação existente, nomeadamente árvores de 

grande e médio porte, deverão ser sujeitas apenas a uma regularização e nivelamento muito suave do terreno, não 

podendo realizar-se movimentos de terra que alterem as cotas do terreno existente na envolvente das árvores, isto 

porque o aterro ou escavação na envolvente das árvores existentes pode colocar em risco a sobrevivência destas 

árvores, cuja preservação é importante. A modelação do terreno não deve nunca alterar as cotas do terreno fora do 

“envelope de construção“, nem nas área de proteção das zonas verdes com vegetação a preservar, dentro da área 

de construção; 

A área de estaleiro deve ser reduzida ao mínimo para diminuir o impacto sobre o local de intervenção, devendo 

este ser implantado numa área destinada a ser impermeabilizada No caso de tal não ser possível, a área de 

implantação do estaleiro deve ser restaurada e replantada após o final das obras. Adicionalmente, considera-se que 

a localização do estaleiro deve minimizar o percurso efetuado pela maquinaria, reduzindo a compactação do solo 

e aumentando a eficiência energética. Os acessos ao estaleiro devem coincidir, sempre que possível, com caminhos 

existentes ou propostos. No caso excecional de ser necessário construir acessos temporários ao estaleiro, a área 

utilizada deve ser restaurada e replantada no final das obras. O estaleiro deve localizar-se em área afastada de 

árvores e/ou de outra vegetação importante, assim como fora da área de influência de outras condicionantes como 

sucede com a RAN ou a REN. O tamanho e potência da maquinaria utilizada na construção devem ser adequados 

ao local da obra e ao trabalho a executar, devendo as máquinas ser o mais ligeiras possível de modo a minimizar 

a compactação do solo, a dimensão dos acessos, provocando o mínimo de poluição sonora possível. 

 

Paisagem_Mm15: Deverá ser desenvolvido um estudo arquitectónico e cromático do corpo da barragem de forma 

a possibilitar uma melhor integração no cotexto paisagístico de referência, minimizando o impacte visual que se 

lhe associa. 

Para diminuição do impacte visual, principalmente a nível local, e para a diluição do efeito de barragem associado 

às estruturas do paredão sugere-se o estudo de uma solução que possibilite a introdução de betão colorido, através 

da introdução de pigmentação adequada na construção do paredão. Sugere-se que o betão colorido corresponda 

aos tons suaves compatíveis com a palete de cores que a paisagem envolvente sugere, como sucede com os tons 

que se inserem na variação de tonalidade existente entre os castanhos e os verdes claros. Possibilita-se, deste modo, 

a diminuição do impacte visual associado às características intrínsecas dos materiais utilizados, exógenos à matriz 

de referência visual. Com base nas imagens recolhidas na área de estudo, efetuou-se um estudo indicativo das 

referências cromáticas a serem adotadas pela equipa projetista, evidenciado pela imagem da Figura 72. 

Ao nível da execução, apesar de se verificarem várias hipóteses de coloração, incluindo a pintura da estrutura, 

sugere-se que a aplicação do pigmento seja efetuada de forma mais duradoura e resistente, nomeadamente ao nível 

da aplicação de betão colorido, dado este material resultar da incorporação de pigmentos especiais que lhe 

permitem adotar uma vasta palete de cores. Deste modo, o betão colorido dispensa o uso de pintura ou 
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revestimento, aliando a função estrutural à durabilidade da solução e eliminando o risco de excessiva reflexão da 

luz associada à tinta. 

As imagens da Figura 73 ilustram, esquematicamente, as formas de aplicação da aplicação do pigmento a uma 

situação de represa (1), quer através da gradação de cor associada à palete local (2), quer através da pigmentação 

total com base em apenas uma tonalidade da mesma palete (3). 

 

 

Figura 72. Estudo cromático. 

 

 

Figura 73. Estudo cromático: execução. 

 

Paisagem_Mm16: Na Fase de Exploração e Desactivação, de forma a garantir a integração paisagística e a 

valorização do projecto, deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de acordo 
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com o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, assegurando-se, deste modo, a preservação do coberto 

vegetal e a estabilização do terreno. 

Paisagem_Mm17: Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação 

paisagística dos principais elementos afectados, nomeadamente estruturas de transporte de água e muros 

tradicionais ou outros elementos de valor patrimonial e arqueológico característicos do território, através da 

implantação de um adequado projecto de requalificação e valorização paisagística, onde se preveja o 

restabelecimento da estrutura vegetal característica do local privilegiando a utilização de formas arbóreas e 

arbustivas autóctones ou adaptadas, mais adequadas edafoclimaticamente, de menor exigência ao nível dos 

recursos, logísticos e humanos, para a sua manutenção. 

A medida refere-se aos elementos de valor patrimonial (indicados no quadro seguinte, cuja localização geográfica 

se encontra indicada pelas cartas 14 e 15 do EIA) passíveis de serem recuperados após o término da obra, uma vez 

que, em alguns casos, a sua localização quase no limite de implantação do projeto poderá possibilitar a sua 

recuperação e integração, atendendo a que neste território coincidirão projetos de diferentes tipologias (agrícola e 

turística), funcionando estes como um traço de unidade ao longo da área de estudo e de permanência da memória 

da mesma.   

Atendendo ao acima exposto e considerando a localização em zonas que poderão não ser condicionadas pela 

implantação dos projetos, é nossa sugestão que alguns destes elementos permaneçam, de modo a poderem ser 

indicativos visuais de usos anteriores do território. Esta questão verifica-se com EP1, uma vez que nas alturas em 

que o NPA não seja atingido se permita observar a existência deste elemento e com EP2, EP3, EP6, EP7, dado que 

se poderá equacionar a instalação do perímetro de rega sem a destruição destes elementos (Figura 74). O elemento 

EP8, dado localizar-se no seio da implantação de uma nova vinha, poderá ser preservado e restaurado de forma a 

retornar à sua imagem inicial, com a tijoleira à vista, dando origem a um local de estadia e observação. 
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EP 1 - Tanque Bebedouro EP 2 - Tanque Bebedouro 

  

EP 3 - Muro EP 6 - Muro 

  

EP 7 - Poço EP 8 - Eira 

  

Figura 74. Elementos patrimoniais. 
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5.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

As medidas de minimização para o Ordenamento do território estão interligadas com as já propostas nos descritores 

uso do solo e flora e vegetação, desta forma, com a compensação ecológica já proposta, os impactes negativos 

serão minimizados. 
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5.4.3. SOCIOECONOMIA 

5.4.3.1. Fase de Construção 

Dada a natureza do projeto e dos impactes identificados, as medidas de mitigação a apresentar pretendem apenas 

minimizar os impactes negativos decorrentes do final da fase de construção das infraestruturas.  

Todas as restantes medidas, serão medidas potenciadoras dos impactes positivos associados ao projeto. 

Seguidamente, apresentam-se as medidas de mitigação para o descritor Socioeconomia. 

Mitig_1: Foi identificado como impacte negativo, significativo, a eliminação de postos de trabalho e o 

desinvestimento na economia loco-regional, aquando do final da fase de construção. Por forma a minimizar este 

impacte, a construção das infraestruturas, dentro do possível, deverá decorrer de forma faseada, permitindo 

aumentar o tempo de obra e, consequentemente, aumentar o tempo de contratação de trabalhadores e de empresas 

locais e regionais. 

5.4.3.2. Fase de Exploração 

Mitig_2: Com vista a aumentar os postos de trabalho, deve a entidade promotora, sempre que possível, promover 

o trabalho executado pelo Homem, substituindo o trabalho executado pelas máquinas. 

5.4.3.3. Fase de Desativação 

Os aspetos socioeconómicos são aqueles que registarão os impactes mais negativos uma vez que a desativação 

duma infraestrutura desta natureza acarreta consequências nefastas, tanto para a população local, como para a 

economia local e regional. 

Deste modo, aquando da desativação desta infraestrutura, deverá o proponente, juntamente com a Câmara 

Municipal do Alandroal, e em estreita parceria com a Junta de Freguesia de Santiago Maior, dentro das suas 

capacidades, apoiar os trabalhadores desempregados através da: 

 Criação de programas de incentivo à contratação destes trabalhadores por empresas locais e regionais; 

 Criação de programas de incentivo à criação do próprio emprego para os trabalhadores que fiquem em 

situação de desemprego em áreas de interesse local e regional. 
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5.5. SÍNTESE DOS PERÍODOS TEMPORAIS A EVITAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

5.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Em relação aos recursos hídricos superficiais, há que evitar o período mais pluvioso, a fim de obviar o arraste de 

materiais finos para as linhas de água a jusante. 

5.5.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

Para a flora e vegetação não existe qualquer tipo de constragimento temporal para a realização da obra. No entanto 

recomenda-se que, caso possível, seja resguardada a época de Março a Maio, pois é neste período que a maior 

parte das plantas possuem maior atividade vegetativa. 

5.5.3. FAUNA 

Para o descritor fauna deverão ser resguardado o período de primavera Março a Junho, período de nidificação para 

a maior parte das espécies de avifauna. É também o período de maior atividade reprodutora para os roedores. 

5.5.4. QUALIDADE DO AR 

Da parte do descritor "Qualidade do ar" não existe um período durante o qual as obras terão que cessar. Existem 

apenas algumas ressalvas para o período de Verão. Na fase de desmatação, se ocorrer no Verão, terão que ser tidos 

cuidados acrescidos, de forma a não se juntarem quantidades excessivas de matos já cortados que possam servir 

como foco de incêndio. Em relação às movimentações de terras, é preferível que estas sejam efetuadas em tempo 

menos seco, mas, na impossibilidade das mesmas serem efetuadas numa estação mais húmida, há que ter o cuidado 

de efetuar aspersões periódicas do terreno, de forma a evitar a emissão de matéria particulada para as áreas 

envolventes. 

5.5.5. PERÍODOS TEMPORAIS A EVITAR 

A Tabela 97 mostra os meses em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes daí decorrentes 

para a fauna e flora 

Tabela 97. Período em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes para a fauna e flora na 
fase de construção. 

Fase: Construção Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Rec. Hídr. 
Superficiais 

X* X* X*        X* X* 

Flora   X** X** X**        

Fauna – Avifauna   X*** X*** X*** X***       
* Variável conforme a precipitação 

** Aconselhado 

*** Só para desmatação e remoção de solos; pode ser evitado se houver verificação da não existência de ninhos no chão 
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6. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
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6.1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à tipologia do Projeto e à avaliação de impactes efetuada, são aqui propostos Planos de Monitorização 

Ambiental. 

Os Planos de Monitorização terão por objetivo a verificação da evolução de vários parâmetros indicadores de 

qualidade, como forma de se poder acompanhar e verificar periodicamente a evolução dos respetivos descritores. 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A qualidade da água reflecte as ações que sobre ela são promovidas. A necessidade de proteção dos ecossistemas 

aquáticos e evitar a sua continuada degradação, desideratos constantes da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – 

Lei da Água, leva a que o escopo do presente Plano seja a monitorização da qualidade da água armazenada nas 

albufeiras propiciada pelas barragens do ribeiro do Lobo e da ribeira do Azevel e, concomitantemente, da qualidade 

a jusante, no intuito de a melhorar e preservar, em função do seu principal uso, visando, como refere o n.º 2 do 

artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, “a proteção da saúde pública, a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas, as culturas que podem ser afectadas pela má qualidade das águas de rega e os solos 

cuja aptidão para a agricultura pode ser degradada pelo uso sistemático de águas de rega de má qualidade”, 

sendo essencialmente dirigido à Fase de Exploração e efectuado, no primeiro ano, em dois períodos, em Abril 

(albufeiras eventualmente cheias e imediatamente antes do início do período de rega) e em Setembro (albufeiras 

eventualmente vazias e após o final do período de rega). 

No intuito de criar uma situação de referência, num local onde não existe qualquer informação sobre a qualidade 

da água e onde se vão verificar inúmeros factores indutores da degradação da qualidade da mesma, propõe-se, para 

a fase de construção, um plano de monitorização idêntico ao da fase de exploração, mas que irá permitir indentificar 

e calibrar os procedimentos inadequados que possam ocorrer, durante a fase de exploração. 

6.2.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, independentemente do período em que ocorram os primeiros trabalhos em qualquer um dos 

projectos a desenvolver, estabelecendo a situação de referência, propõe-se a recolha de amostras tendo em vista a 

determinação dos parâmetros da Tabela 98. 

As amostras devem ser recolhidas imediatamente antes do início de qualquer um dos projectos previstos, não sendo 

especificamente orientadas, para qualquer um deles, uma vez que todos vão contribuir para a degradação da 

qualidade da água. 

Os pontos de amostragem para monitorização da qualidade da água, na fase de construção, são os constantes da 

Tabela 99, conforme Figura 75. 

Tendo em consideração que a barragem do ribeiro do Lobo já se encontra construída importa saber qual a qualidade 

da água armazenada na albufeira por si propiciada, ponto de amostragem 1. Importa também saber qual a qualidade 

da água na linha de água, onde vai ser implementada a barragem da ribeira do Azevel., ponto de amostragem 3. O 

conhecimento da qualidade da água a jusante da área influenciada pela rega dos pivôs a instalar, na fase de 

construção, é de primordial importância para aquilitar da eficiência de rega e da utilização adequada de adubos e 

fitofármacos, para que se possa actuar em tempo real e efectuar as necessárias correções, pelo que se propõem, 

nesta fase os pontos de amostragem 2, 4 e 5. 

Dado o curto prazo de tempo previsto para a construção da barragem, cerca de dois a três meses, a periodicidade 

de amostragem, no ponto de amostragem 3, deve ser mensal, desde o início até ao final da fase de construção, 

permitindo desta forma acompanhar o desenvolvimento de ações conducentes à degradação da qualidade da água 

e atuar em tempo útil, caso se verifique essa necessidade. 
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Tabela 98. Parâmeteros a analisar nas águas superficiais. 

Alumínio Arsénio Bário 

Berílio Boro Cádmio 

Chumbo Cloretos Cobalto 

Cobre Crómio Total Estanho 

Ferro Flúor Litío 

Manganês Molibdénio Níquel 

Nitratos Salinidade (CE e SDT)* SAR 

Selénio Sólidos suspensos totais Sulfatos 

Vanádio Zinco pH 

Coliformes fecais Ovos de parasitas intestinais Óleos minerais 

Óleos e gorduras Detergentes (sulfato de lauril e sódio) 

Tabela 99. Localização dos pontos de amostragem das águas superficiais na fase de construção. 

Ponto de Amostragem 
Localização 

M P 

1 260.413 172.619 

2 261.003 172.611 

3 260.392 170.346 

4 260.633 169.671 

5 262.238 173.875 

 

A primeira amostra deve ser recolhida antes de se iniciarem quaisquer tipos de trabalhos, constituindo-se os 

resultados então verificados como a situação de referência para a qualidade da água, na Herdade da Rendeira. 

Relativamente aos restantes pontos de amostragem apenas deve ser recolhida uma amostra, antes do início de 

quaisquer trabalhos, conforme foi anteriormente referido, constituindo-se os resultados obtidos como a situação 

de referência para a manutenção dos parâmetros de qualidade da água. 
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Figura 75. Localização dos pontos de amostragem propostos para a fase de construção. 
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6.2.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração importa monitorizar a qualidade da água das albufeiras propiciadas pelas barragens do 

ribeiro do Lobo e da ribeira do Azevel e das linhas de água que estarão na área de influência das zonas de rega dos 

pivôs. 

Assim, propõe-se a recolha de amostras, no primeiro ano, em dois períodos, em Abril (albufeira eventualmente 

cheia e imediatamente antes do início do período de rega) e em Setembro (albufeira eventualmente vazia e após o 

final do período de rega), tendo em vista a determinação dos parâmetros da Tabela 100. 

Tabela 100. Parâmeteros a analisar nas águas superficiais. 

Aluminio Arsénio Bário 

Berílio Boro Cádmio 

Chumbo Cloretos* Cobalto 

Cobre Crómio Total Estanho 

Ferro Flúor Litío 

Manganês Molibdénio Níquel  

Nitratos Salinidade (CE e SDT)* SAR* 

Selénio Sólidos suspensos totais Sulfatos 

Vanádio Zinco pH* 

Coliformes fecais Ovos de parasitas intestinais  

 

Após o primeiro ano, apenas os parâmetros assinalados com * deverão ser objecto de análise, numa base semestral 

(durante o período de rega) e, quando, em dois anos consecutivos, os resultados analíticos forem inferiores ou 

iguais ao valor máximo recomendado (VMR) constante do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 

e não se verificar nenhum fenómeno susceptível de provocar uma degradação da qualidade da água, recomenda-

se como frequência mínima de amostragem uma vez por ano (durante o período de rega). 

Propõe-se que os relatórios de monitorização possam ser apresentados à Autoridade de AIA com uma 

periodicidade de 5 anos. 

Os pontos de amostragem para monitorização da qualidade da água, na fase de construção, são os constantes da 

Tabela 101, conforme Figura 76. 

Tabela 101. Localização dos pontos de amostragem na fase de exploração, para as águas superficiais. 

Ponto de Amostragem 
Localização 

M (km) P (km) 

1 260,413 172,619 

2 261,116 172,631 

3 260,195 170,411 

4 260,714 169,760 

5 262,238 173,875 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          323 

Figura 76. Localização dos pontos de amostragem propostos para a fase de exploração.
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6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A fim de controlar a possível contaminação das águas subterrâneas com fertilizantes usados na agricultura, 

aconselha-se a execução de análises de controlo às águas subterrâneas nos pontos P_9, P_12, P_19 e P_27 do 

Anexo T, duas vezes por ano (ver coordenadas na Tabela 102). As análises deverão ser feitas, uma logo após as 

primeiras chuvas, em período de águas altas, e outra em período de águas baixas, no Verão. As primeiras análises 

deverão ser feitas antes do início da atividade agrícola nessas áreas, a fim de se obter a situação de referência 

original. Os parâmetros a analisar deverão ser: 

 Condutividade Eléctrica 

 Temperatura 

 pH 

 Oxidabilidade 

 Cloretos 

 Sulfatos 

 Bicarbonatos 

 Ferro 

 Manganês 

 Potássio 

 Sódio 

 Magnésio 

 Cálcio 

 Azoto amoniacal 

 Nitratos 

 Azoto Kjeldahl 

 Fosfatos 

 Fósforo total 

 Pesticidas (os mais prováveis, dependendo das utilizações que irão ser feitas) 

 Oxidabilidade 

 CBO5 

 CQO 

 Carbono Orgânico Total (COT) 

Tabela 102. Localização dos pontos de amostragem na fase de exploração, para as águas subterrâneas. 

Ponto de Amostragem 
Localização 

M (km) P (km) 

P_09 260,457 172,308 

P_12 262,258 173,888 

P_19 259,260 169,401 

P_27 261,759 171,944 

 



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          325 

6.4. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Tendo em conta a importância do habitat prioritário 6220, para a conservação da biodiversidade, bem como a sua 

sensibilidade, propõe-se um plano geral de monitorização anual para este habitat. Assim propõe-se a marcação de 

6 áreas permanentes de monitorização, com 8 a 16 m2, distribuídas em 3 malhadais diferentes na herdade. Para 

essas áreas de monitorização deverá ser registadas todas as espécies presentes como o seu grau de cobertura, 

podendo adoptar-se a escala de Braun-Blanquet (1979). 

Na sequência do aumento da área de montado existente, no âmbito das medidas de minimização e de compensação, 

propõe-se também um acompanhamento e monitorização da plantação de espécies de Quercus rotundifolia e/ou 

Quercus suber por forma a acompanhar o seu desenvolvimento e caso seja necessário executar a retancha dos 

exemplares mortos. 

Propõe-se também uma monitorização da plantação de espécies ripícolas no âmbito da reconstituição do habitat 

92D0 (loendrais e tamujais). 

6.5. RESÍDUOS 

Durante a fase de construção deverá ser desenvolvido um Plano de Monitorização que permita a verificação da 

aplicação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição a desenvolver e aprovar. 
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7. ANÁLISE DE RISCO DE COLAPSO DAS BARRAGENS 
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7.1. INTRODUÇÃO 

As barragens são obras que têm uma importância vital no desenvolvimento sócio-económico de um país. No 

entanto, devido às suas características, constituem um risco potencial para pessoas e bens que, direta ou 

indiretamente, delas dependem. 

Em consequência desta situação, os aspectos relacionados com a segurança têm constituído sempre uma 

preocupação fundamental dos projectistas, assim como, das autoridades, no sentido de adaptar legislação, visando 

os aspectos de segurança, bem como, de se estabelecerem normas, bem definidas, no que diz respeito às diversas 

fases que compõem a implementação deste tipo de empreendimento (projecto de construção e de exploração). 

Por colapso de uma barragem entende-se qualquer ocorrência associada ao seu comportamento, dos respectivos 

órgãos de segurança e de exploração, susceptível de originar uma onda de inundação. Como exemplo deste tipo 

de ocorrências, associados a factores de natureza hidráulica e/ou operacionais, citam-se a abertura intempestiva de 

uma comporta e a ocorrência de afluências excepcionais que excedam a capacidade de vazão dos órgãos de 

descarga, levando ao galgamento da barragem e, em certos casos, à sua destruição. 

A onda de cheia causada pelo colapso de uma barragem poderá resultar numa perda significativa de vidas humanas 

e em grandes prejuízos materiais, dependendo da dimensão do aproveitamento e dos usos existentes nas margens 

da linha de água a jusante do mesmo. Se bem que os prejuízos materiais possam ser contabilizados de forma mais 

ou menos aproximada, já o mesmo não sucede relativamente à perda de vidas humanas, uma vez que a esta estão 

intrinsecamente valores morais intangíveis. 

Os efeitos da onda de cheia podem ser devastadores, principalmente para as zonas situadas imediatamente a jusante 

da barragem podendo afectar o ambiente de forma violenta, devido às elevadas velocidades do escoamento e à 

subida dos níveis de água, resultante dos efeitos amplificadores da topografia do leito. 

De entre muitas causas possíveis de colapso envolvendo os órgãos de segurança e exploração de barragens, 

avultam quer a insuficiente capacidade de vazão ou o mau funcionamento dos órgãos de descarga de cheias, onde 

se inclui a deficiente avaliação do valor do caudal de dimensionamento, incorrecta utilização dos critérios de 

dimensionamento hidráulico e o não funcionamento de comportas, os quais representam cerca de 42% do número 

total de colapsos em barragens; quer as razões relacionadas com fundações (percolação, erosão interna), com as 

erosões localizadas e com o deficiente comportamento estrutural, correspondendo estes a cerca de 23%, dos casos 

de colapso. 

Salienta-se no entanto que a ruptura de uma barragem, projectada e construída de acordo com as normas 

actualmente em vigor e o estado da arte, é um acidente cuja probabilidade de ocorrência é diminuta. 

Como é referido em sede de Projecto de Execução, os projectos das barragens do Ribeiro do Lobo e da ribeira do 

Azevel, foram concebidas de acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) tendo sido efectuada 

a verificação da estabilidade para diferentes classes de solos realizando-se que são cumpridas as normas de 

segurança para qualquer deles, sendo assim respeitados os coeficientes de segurança a montante e a jusante nos 

perfis mais desfavoráveis e para a generalidade dos tipos de solos habituais. 

Foi calculada a onda de cheia resultante da eventual rotura de cada uma das barragens, no cenário mais 

desfavorável: a barragem totalmente cheia até à cota do seu coroamento. 

7.1.1. BARRAGEM DO RIBEIRO DO LOBO 

No que concerne à barragem do ribeiro do Lobo e, ainda de acordo com o projectista, o hidrograma utilizado 

corresponde ao utilizado no dimensionamento do descarregador com um período de retorno de 1.000 anos sem 

qualquer amortecimento: por razões relacionadas com o bom desempenho da programação utilizada foi ainda 

necessário atribuir um caudal fictício permanente (turbinado) de 5m3/s. 
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Assim, cumulativamente à muito reduzida probabilidade de ocorrência das condições iniciais desta avaliação (quer 

pelo facto de se situar a obra numa zona de baixa sismicidade quer de cumprir o projecto as normas 

regulamentares), obter-se-ão resultados por excesso, o que deverá ser tomado em linha de conta na avaliação final. 

Aa morfologia do vale a jusante da barragem foi definida pelo traçado do perfil longitudinal e de 16 secções 

transversais sobre a carta à escala 1/25.000 definindo este vale até uma extensão de 16 km. As características da 

brecha resultante da rotura e restantes parâmetros utilizados são: 

As condições iniciais são as que se apresentam seguidamente: 

 Largura da Base da Brecha    24,56 m 

 Tempo de Rotura     0,36 horas 

 Taludes da Brecha     1/1 

 Cota do ponto mais alto da brecha   245,7 

 Cota do ponto mais baixo da brecha   234,0 

 Volume armazenado no momento inicial  1.326.106 m3 

 Área inundada no momento inicial   333.500 m2 

 

O resultado do estudo com base nestas condições iniciais e nas características do vale a jusante da barragem 

apresenta-se na tabela Tabela 103. 

A área de inundação estudada, com um total de cerca de 33 ha, é caracterizada por actividade agrícola extensiva, 

predominantemente sequeiro, com reduzida ocupação humana (ver desenhos das áreas inundadas no ponto 3.1 do 

Projeto de Execução). 

Para além de uma habitação localizada na margem esquerda do Ribeiro de Lobo junto à secção nº 7, prevê-se a 

eventual afectação apenas da Estrada Municipal nº 546, ligando as povoações Venda e Cabeça do Carneiro, 

designadamente em três localizações onde se encontram algumas pontes, junto às secções 4, 7 e 9, Tabela 104, 

sendo que a ponte da secção nº 9 cruza uma linha de água afluente e não o ribeiro referido. 

Apesar de se encontrar o tabuleiro das pontes p4 e p7 a cotas superiores às previstas para a onda de cheia, deverá 

admitir-se a possibilidade do seu galgamento com reduzida altura de água dado o estrangulamento que 

representam. 

A ponte p9 não será em princípio galgada dadas a suas cotas em referência à ribeira, não configurando qualquer 

obstrução ao escoamento para jusante (*a altura máxima do escoamento encontra-se referida ao talvegue sob a 

ponte).  

É também de admitir, à segurança, a possibilidade de inundação suave na zona de implantação da habitação junto 

à secção p7, uma vez que a sua cota de implantação é semelhante à do tabuleiro da ponte p7.  

De referir ainda que a máxima altura do escoamento (4,93 m) ocorrerá nas proximidades da secção p15, que foi 

desenhada no local que apresenta o maior ravinamento da série, traduzindo o que ocorre sensivelmente desde a 

secção p11 até ao fim da área estudada. 
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Tabela 103. Análise numérica de parâmetros estudados em caso de rotura da barragem do ribeiro do Lobo. 

Perfil 
Distância 

(Km) 

Caudal 
Máximo 

(m3/s) 

Cota do Nível 
da Água 

(m) 

Altura 
Máxima da 
Água 

(m) 

Tempo de 
Ocorrência de 
Q. máx. 

(h) 

Velocidade 

(m/s) 

1 0,00 1248 245,16  0,00 3,96 

2 0,39 1248 234,35 4,52 0,36 3,78 

3 0,69 1192 232,48 4,28 0,38 3,62 

4 1,60 1082 227,38 3,68 0,45 2,63 

5 2,00 1028 225,53 4,03 0,49 2,10 

6 2,43 998 223,12 3,97 0,52 3,22 

7 3,74 928 215,51 3,61 0,61 2,96 

8 4,20 903 213,02 3,72 0,67 2,88 

9 4,98 851 209,23 4,23 0,73 3,71 

10 5,80 833 203,75 3,95 0,76 3,51 

11 6,90 782 198,25 4,25 0,87 3,56 

12 7,98 738 192,66 3,66 0,94 2,75 

13 8,29 728 190,51 4,51 0,98 3,97 

14 9,57 683 183,74 4,14 1,09 3,18 

15 10,80 635 177,93 4,93 1,16 4,63 

16 11,44 627 173,84 4,14 1,23 3,23 

17 12,77 592 167,39 4,39 1,32 5,11 

18 13,34 582 164,49 4,49 1,38 2,97 

19 15,10 517 159,54 2,94 1,52 2,61 

20 16,08 502 154,67 3,17 1,64 2,76 

    4,93   

 

Tabela 104. Pontes afectadas pela onda de cheia em caso de colapso da barragem do ribeiro do Lobo. 

 ponte p4 ponte p7 ponte p9 

Altura livre ao talvegue (m) 3,60 3,20 1,55 

Altura do talvegue ao tabuleiro (m) 4,10 4,50 3,45 

Vão livre (m) 10,60 9,10 3,45 

Altura máxima do escoamento (m) 3,68 4,23 2,60* 
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7.1.2. BARRAGEM DA RIBEIRA DO AZEVEL 

Relativamente à barragem da ribeira do Azevel e ainda de acordo com o projectista, o hidrograma utilizado 

corresponde ao utilizado no dimensionamento do descarregador com um período de retorno de 1.000 anos sem 

qualquer amortecimento: por razões relacionadas com o bom desempenho da programação utilizada foi ainda 

necessário atribuir um caudal fictício permanente (turbinado) de 5m3/s.  

Assim, cumulativamente à muito reduzida probabilidade de ocorrência das condições iniciais desta avaliação (quer 

pelo facto de se situar a obra numa zona de baixa sismicidade quer de cumprir o projecto as normas 

regulamentares), obter-se-ão resultados por excesso, o que deverá ser tomado em linha de conta na avaliação final. 

Aa morfologia do vale a jusante da barragem foi definida pelo traçado do perfil longitudinal e de 16 secções 

transversais sobre a carta à escala 1/25.000 definindo este vale até uma extensão de 16 km (ver ponto 3.1 do Projeto 

de Execução). As características da brecha resultante da rotura e restantes parâmetros utilizados são: 

 Largura da Base da Brecha    31,09 m 

 Tempo de Rotura     0,67 horas 

 Taludes da Brecha     1/1 

 Cota do ponto mais alto da brecha   215,21 

 Cota do ponto mais baixo da brecha   200,90 

 Volume armazenado no momento inicial  1.850.408 m3 

 Área inundada no momento inicial   410.500 m2 

 

O resultado do estudo com base nestas condições iniciais e nas características do vale a jusante da barragem 

apresenta-se na tabela Tabela 105. 

A área de inundação estudada, com um total de cerca de 145 ha, é caracterizada por  actividade agrícola extensiva, 

predominantemente montados de azinho e pastagens, com reduzida ocupação humana. 

Nos cerca de 16 km analisados não existe qualquer habitação ou infra-estrutura referenciável, à excepção do 

atravessamento pela estrada municipal nº 1114, ligando as povoações Venda e Monsaraz, localizada a cerca de 3,5 

km da barragem e onde se prevê uma altura de água da ordem dos 5 metros com uma duração de cerca de 1 hora, 

após a qual se reduz para cerca de apenas 2 metros. O pico de cheia nas proximidades desta secção (ver desenhos 

das áreas inundadas no ponto 3.1 do Projeto de Execução), ocorre cerca de 45 minutos após o início do processo 

de rotura da barragem. 

As alturas da onda de cheia previsível, nas condições de cálculo consideradas, são em média cerca de 1/3 da altura 

da barragem, assumindo porém valores pontuais mais elevados nas zonas de maior estrangulamento que 

caracterizam vários locais da linha de água 
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Tabela 105. Análise numérica de parâmetros estudados em caso de rotura da barragem da ribeira do Azevel. 

Perfil 
Distância 

(km) 

Caudal 
Máximo 

(m3/s) 

Cota do 
Talvegue (m) 

Cota do Nível 
da Água 

(m) 

Altura Máxima 
da Água 

(m) 

Tempo de 
Ocorrência de 
Q. máx. 

(h) 

Velocidade 

(m/s) 

1 0,00 1.723 200,90 215,22  0,06 3,82 

2 0,16 1.723 200,00 207,25 7,25 0,66 6,38 

3 1,12 1.627 199,00 204,58 5,58 0,70 2,92 

4 1,75 1.582 196,00 202,00 6,00 0,72 4,59 

5 2,52 1.525 193,00 198,48 5,48 0,75 2,88 

6 3,16 1.468 190,00 195,47 5,47 0,78 4,77 

7 3,74 1.446 187,00 191,89 4,89 0,83 3,25 

8 4,26 1.441 184,00 189,79 5,79 0,80 4,46 

9 4,98 1.392 181,00 185,84 4,84 0,90 3,35 

10 6,65 1.270 172,00 177,03 5,03 0,93 10,14 

11 7,29 1.251 169,00 175,39 6,39 1,00 4,74 

12 8,24 1.147 165,00 172,37 7,37 1,22 2,78 

13 12,77 531 163,00 167,20 4,20 1,57 4,90 

14 13,34 528 160,00 164,36 4,36 1,64 2,70 

15 15,10 508 156,60 159,52 2,92 1,77 2,58 

16 16,08 503 151,50 154,68 3,18 1,87 2,71 

     7,37   

 

 

  



Relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
Herdade da Rendeira 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.          332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CAUDAL ECOLÓGICO 
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A metodologia, para definição do caudal ecológico, proposta por Alves & Bernardo (2003) consiste, de forma 

sintética, na definição de regimes de caudais ecológicos à escala mensal, com base nos quantis obtidos a partir das 

curvas de duração do caudal médio, para cada mês. De acordo com Alves & Bernardo (2003) considera-se 

adequada a definição de regimes de caudal ecológico com base naqueles quantis dada a possibilidade de se 

utilizarem modelos de regressão múltipla com aplicação para os cursos de água em que não existem séries de 

registo de caudais. 

Nas Tabela 106, Tabela 107 e Tabela 108 encontram-se  as equações de regressão múltipla para o cálculo das 

variáveis hidrológicas intermédias e as equações regionais necessárias para o cálculo dos quantis das curvas 

medianas de duração dos caudais médios diários. 

Tabela 106. Equações de regressão mensais para o cálculo dos quantis das curvas medianas de duração dos 
caudais médios diários (Martins & Matias in Alves e Bernardo, 2003). 
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Tabela 107. Equações Regionais de regressão múltipla para o cálculo das variáveis hidrológicas intermédias 
(Martins & Matias in Alves e Bernardo, 2003). 
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Tabela 108. Valores obtidos para as variáveis independentes utilizadas no modelo para a determinação do caudal 
ecológico a libertar para jusante da barragem do Marnel 

Característica fisiográficas Lobo Azevel 

A 9,416 24,764 

H 45,54 60,51 

S 8,4 5,6 

S1085 0,99 0,67 

Lc 6,690 7,990 

Ls 42,6 46,8 

R 619,8 619,8 

T 23,2 23,2 

AF 56,5 14,5 

CNII 83 81 

Características hidrológicas  Valor 

BFI 0,103 0,087 

 0,148 0,103 

q50 1,194 2,634 

q2 31,023 93,538 

 

Com base nos resultados constantes da Tabela 108 obtiveram-se os valores de caudal ecológico para ano húmido, 

médio e seco, pa ra a barragem do ribeiro do Lobo e para a barragem da ribeira do Azevel  conforme se indica nas 

Tabela 109 e Tabela 110, respectivamente. 

O esquema do circuito de caudal ecológico a instalar naa barragem do ribeiro do Lobo e na barragem do Azevel, 

encontram-se nos Anexo U. 
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Tabela 109 .Valores mensais do caudal ecológico propsoto para a barragem do ribeiro do Lobo. 

Caudal Ecológico OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

L/s 2 3 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 

Tabela 110. Valores mensais do caudal ecológico propsoto para a barragem da ribeira do Azevel. 

Caudal Ecológico OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

L/s 5 7 9 8 7 7 4 3 1 0 0 1 
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9.1. BARRAGEM DO RIBEIRO DO LOBO 

O plano de exploração da albufeira será o factor determinante nesta avaliação: em determinados meses a 

evaporação será integralmente compensada pelos escoamentos, mantendo-se a albufeira cheia, enquanto que ao 

longo do período seco as áreas de exposição se vão reduzindo na proporção dos consumos de rega, reduzindo o 

valor das perdas por evaporação. Quanto maior o valor da reserva interanual maior o valor global das perdas por 

evaporação. 

Considerando a existência espaço suficiente para afectar ao regadio, a definição do valor dessa área dependerá 

essencialmente dos recursos hídricos disponíveis e portanto do melhor aproveitamento possível dos caudais 

pluviais anuais que a barragem possibilitará. 

Da adopção de áreas muito reduzidas resultará um excedente de volume armazenado na albufeira no final da 

campanha que constituirá uma reserva inter-anual garantindo aparentemente alguma regularidade para a campanha 

seguinte, devendo porém notar-se que: 

 aumenta o valor das perdas por evaporação, por ser ao longo de todo o ano maior a área de exposição 

solar e aos ventos; 

 não representa qualquer ganho caso o ano 2 seja medianamente chuvoso; 

 não resolve o problema da ocorrência de anos secos consecutivos. 

A adopção de áreas maiores implica por outro lado a perda de alguma regularidade. O maior aproveitamento dos 

recursos de determinado ano pode mais facilmente implicar um ano seguinte com recursos mínimos ou nulos. 

Se em culturas permanentes é essencial garantir o máximo de regularidade, o mesmo não se passa com culturas 

anuais, que permitem a máxima utilização dos recursos quando eles existem, e no limite nada semear quando eles 

não existem. 

Para ter uma noção aproximada dos recursos que é possível obter anualmente na barragem para um determinado 

plano cultural, implicando a definição de uma área, de uma dotação, e da sua distribuição ao longo do ano, foram 

realizados alguns balanços hídricos, em termos de afluências médias e sequenciais, neste caso simulando o 

comportamento do sistema para a série de 52 anos apresentada. 

A realização destes balanços pretende assim realçar os efeitos da distribuição do escoamento quer ao longo do ano 

quer de ano para ano, e é necessariamente indicativa dada a dificuldade em converter valores de precipitação em 

valores de escoamento, sobretudo à escala mensal. 

Para o efeito foram em geral utilizados os valores mais baixos obtidos das relações antes referidas, com excepção 

para os anos mais secos, com precipitações anuais inferiores a 350 mm, em que se utilizou a sua média. 

Considerou-se a área que se pretende beneficiar, com 116,8 ha, e uma dotação anual de 4.150 m3/ha, 

correspondendo a culturas arvenses de Primavera-Verão. 
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Tabela 111. Balanço Hídrico para o ano 1 – Afluências, consumos de rega, caudal ecológioco e evaporação. 

Mês 
Evap Esc Esc Vi Rega Qeco Vp desc cota Área Vevap Vf Pevap 

(mm) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) 

Outubro 55,8 252.784 180.063   5.357 174.706 0 93,89 93.144 5.197 174.866 5.197 

Novembro 30,0 324.322 231.021 174.866  7.776 398.123 0 95,70 160.173 4.805 401.082 4.805 

Dezembro 15,5 384.094 273.597 401.082  10.714 669.117 0 97,09 232.392 3.602 671.017 3.602 

Janeiro 8,4 339.485 241.822 671.077  8.035 808.299 94.868 97,67 231.949 1.948 818.031 0 

Fevereiro 14,5 298.176 212.397 808.031  7.258 808.299 212.397 97,66 265.029 3.843 818.031 0 

Março 46,5 263.738 187.866 808.031  8.035 808.299 187.866 97,65 264.855 12.316 818.031 0 

Abril 96,0 188.117 133.999 808.031  2.592 808.299 133.999 97,62 262.529 25.203 818.031 0 

Maio 120,9 125.839 89.638 808.031 82.934 2.678 785.937 4.026 97,61 261.819 31.654 799.785 31.654 

Junho 156,0 31.561 22.482 799.785 114.034 0 625.559 0 97,16 236.039 36.822 671.411 36.822 

Julho 176,7 0 0 671.411 114.034 0 465.546 0 96,47 197.898 34.969 522.409 34.969 

Agosto 164,3 0 0 522.405 114.034 0 314.157 0 95,65 158.055 25.968 382.407 25.968 

Setembro 117,0 46.744 33.296 382.407 93.300 0 230.424 0 95,10 135.488 15.852 306.551 15.852 

Totais 1.001,6 2.254.860 1.606.181  484.720 52.445 991.471     306.551 152.166 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
1 - Valores médios da evaporação  

2 - Escoamento Médio Mensal (ver Tabela 22) 

3 - Escoamento Médio Mensal utilizado no balanço, por redução proporcional do anterior, para valores compatíveis com os critérios do projecto (Tabela 18) 

4 - Volume armazenado no momento inicial, antes da contabilização das entradas, consumos e perdas 

5 - Consumos mensais de rega 

6 - Caudal ecológico a ser libertado 

7 - Volume armazenado antes da evaporação, para determinação da cota (9) e área de evaporação (10) no período 

8 - Descargas de escoamentos não contidos na albufeira 

11 - Evaporação  

12 - Volume armazenado no fim do período 

13- Perdas por evaporação (não compensadas por afluências) 
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Tabela 112. Simulação da utilização da Albufeira do ribeiro do Lobo, no período 1949/50 a 2004/2005. 

   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

1949/50 595,9 2.113.748 808.299 0 235.593 52.445 127.029 808.299 0 129.737 52.445 115.285 808.299 0 780 52.445 102.795 

1950/51 572,5 2.090.692 808.299 0 121.853 52.445 141.036 808.299 0 0 52.445 122.120 808.299 94.425 0 52.445 107.668 

1951/52 902,3 3.602.282 808.299 0 509.873 52.445 144.150 808.299 0 367.716 52.445 130.572 808.299 23.847 237.068 52.445 118.505 

1952/53 480,4 1.683.611 808.299 0 78.592 52.445 136.641 808.299 0 0 52.445 135.991 808.299 136.718 0 52.445 117.289 

1953/54 491,4 1.877.837 808.299 0 78.592 52.445 137.841 727.215 63.652 0 52.445 160.160 779.660 159.012 0 52.445 140.715 

1954/55 549,4 2.232.936 808.299 0 80.797 52.445 155.251 808.299 0 0 52.445 151.769 808.299 134.575 0 52.445 134.078 

1955/56 868,5 3.682.868 808.299 0 338.162 52.445 139.351 808.299 0 214.493 52.445 119.627 808.299 136.718 69.548 52.445 100.725 

1956/57 363,2 1.031.999 350.221 246.628 0 52.445 116.536 232.418 486.445 0 52.445 126.145 173.504 692.565 0 52.445 91.868 

1957/58 451,6 1.524.247 463.257 122.136 0 52.445 116.987 463.257 248.782 0 52.445 113.303 515.702 359.847 0 52.445 106.979 

1958/59 732,3 2.992.873 808.299 0 123.306 52.445 129.701 808.299 0 510 52.445 112.496 808.299 104.875 0 52.445 104.085 

1959/60 824 3.290.675 808.299 0 232.554 52.445 128.963 808.299 0 126.819 52.445 113.983 808.299 0 0 52.445 99.770 

1960/61 800,5 3.177.964 808.299 0 534.195 52.445 104.187 808.299 0 453.986 52.445 97.596 808.299 0 350.212 52.445 123.004 

1961/62 659,2 2.522.546 808.299 0 152.090 52.445 169.427 808.299 0 28.598 52.445 151.839 808.299 63.361 0 52.445 150.989 

1962/63 830,4 3.389.659 808.299 0 199.503 52.445 145.813 808.299 0 75.832 52.445 126.744 808.299 92.932 0 52.445 122.671 

1963/64 871,5 3.528.896 808.299 0 171.785 52.445 142.357 808.299 0 48.124 52.445 123.882 808.299 43.084 0 52.445 133.852 

1964/65 469,8 1.771.525 762.013 0 152.335 52.445 158.194 592.098 188.684 0 52.445 120.652 551.069 365.693 0 52.445 130.854 

1965/66 777,6 3.247.479 808.299 0 87.898 52.445 129.828 808.299 0 0 52.445 123.881 808.299 136.718 0 52.445 126.124 

1966/67 538,6 1.966.176 808.299 0 251.286 52.445 159.255 808.299 0 115.679 52.445 165.290 808.299 0 0 52.445 147.921 

1967/68 588,6 2.151.345 808.299 0 98.934 52.445 140.137 808.299 0 0 52.445 117.717 808.299 125.803 0 52.445 101.257 

1968/69 880,6 3.612.204 808.299 0 296.734 52.445 125.874 808.299 0 191.025 52.445 119.403 808.299 0 61.848 52.445 105.960 

1969/70 741,7 3.060.440 808.299 0 318.852 52.445 133.700 808.299 0 239.015 52.445 128.239 808.299 0 134.992 52.445 118.932 

1970/71 599,3 2.382.521 808.299 0 275.632 52.445 144.353 808.299 0 169.299 52.445 130.844 808.299 0 39.865 52.445 117.640 

1971/72 519 2.035.550 808.299 0 190.136 52.445 176.132 808.299 0 66.614 52.445 156.185 808.299 0 0 52.445 140.888 

1972/73 508,4 1.861.735 808.299 0 195.000 52.445 158.564 808.299 0 89.613 52.445 144.782 714.947 77.428 0 52.445 154.792 

1973/74 485,9 1.703.519 808.299 0 178.333 52.445 166.721 769.255 0 23.064 52.445 162.694 638.528 175.047 0 52.445 124.811 
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   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

1974/75 497,6 1.793.445 808.299 0 164.871 52.445 148.991 808.299 0 38.112 52.445 151.423 727.480 126.890 0 52.445 132.967 

1975/76 596,4 2.192.102 808.299 0 367.624 52.445 148.935 808.299 0 243.605 52.445 131.666 808.299 109.755 97.274 52.445 114.029 

1976/77 840 3.515.814 808.299 0 295.208 52.445 164.556 808.299 0 171.305 52.445 162.409 808.299 36.118 23.933 52.445 144.302 

1977/78 830,3 3.417.836 808.299 0 229.545 52.445 128.292 808.299 0 123.805 52.445 122.255 808.299 0 0 52.445 106.915 

1978/79 833,1 3.513.156 808.299 0 78.592 52.445 133.189 808.299 0 0 52.445 110.962 808.299 136.718 0 52.445 98.993 

1979/80 629,1 2.355.995 808.299 0 178.339 52.445 107.115 808.299 0 73.058 52.445 94.796 808.299 0 0 52.445 95.551 

1980/81 389,7 1.336.420 336.532 247.849 0 52.445 110.847 239.373 486.445 0 52.445 135.569 197.123 662.023 0 52.445 107.998 

1981/82 478,9 1.542.361 665.212 0 8.674 52.445 132.678 612.767 157.087 0 52.445 119.959 665.212 261.718 0 52.445 117.780 

1982/83 393,9 1.528.067 183.915 377.187 0 52.445 79.661 129.358 567.359 0 52.445 80.284 181.803 659.412 0 52.445 77.503 

1983/84 655,9 2.521.540 808.299 0 318.852 52.445 123.878 808.299 0 196.355 52.445 163.513 808.299 0 48.283 52.445 147.738 

1984/85 741,8 2.985.467 808.299 0 230.743 52.445 132.348 808.299 0 125.540 52.445 126.235 808.299 24.301 0 52.445 136.192 

1985/86 549,8 2.111.452 808.299 0 425.241 52.445 151.924 808.299 0 301.181 52.445 132.615 808.299 104.784 154.333 52.445 124.484 

1986/87 590,9 2.147.822 808.299 0 139.596 52.445 157.102 808.299 0 16.534 52.445 136.816 808.299 75.588 0 52.445 127.381 

1987/88 753,4 3.035.423 808.299 0 378.765 52.445 126.507 808.299 0 298.334 52.445 119.090 808.299 0 194.638 52.445 132.881 

1988/89 627 2.320.915 808.299 0 288.219 52.445 128.244 808.299 0 182.697 52.445 115.059 808.299 0 53.551 52.445 109.324 

1989/90 947,2 4.133.429 808.299 0 78.592 52.445 121.080 808.299 0 0 52.445 126.559 808.299 136.718 0 52.445 106.816 

1990/91 591,4 2.227.827 388.977 0 125.018 52.445 141.315 808.299 0 2.299 52.445 127.215 808.299 123.135 0 52.445 117.243 

1991/92 358,3 1.013.743 126.624 447.125 0 52.445 124.006 60.681 642.482 0 52.445 117.252 8.986 854.861 0 52.445 111.998 

1992/93 483,1 1.656.078 534.012 0 35.163 52.445 131.598 512.299 127.537 0 52.445 116.262 543.050 223.795 0 52.445 112.766 

1993/94 509,5 2.031.666 808.299 0 178.339 52.445 167.567 741.574 0 17.334 52.445 169.140 719.783 75.170 0 52.445 159.698 

1994/95 351,9 973.270 519.269 31.593 0 52.445 136.657 370.146 277.458 0 52.445 105.334 358.122 436.023 0 52.445 103.676 

1995/96 881,3 3.744.113 808.299 0 236.420 52.445 142.004 808.299 0 131.156 52.445 132.847 808.299 0 2.205 52.445 118.978 

1996/97 733,4 2.891.012 808.299 0 216.833 52.445 168.278 808.299 0 481.468 52.445 174.148 808.299 0 323.750 52.445 165.349 

2001/02 644,3 2.385.463 808.299 0 404.307 52.445 140.477 808.299 0 279.786 52.445 124.998 808.299 64.638 132.658 52.445 129.719 

2002/03 430,1 1.619.566 808.299 0 58.223 52.445 163.965 708.235 103.179 0 52.445 158.319 641.514 297.334 0 52.445 125.724 

2003/04 490,6 1.714.950 808.299 0 94.325 52.445 154.435 706.141 74.522 0 52.445 163.440 758.586 175.047 0 52.445 152.244 
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   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

2004/05 297,9 971.476 450.037 98.809 0 52.445 129.191 309.964 336.110 0 52.445 120.424 362.409 444.251 0 52.445 108.738 

Necessidades totais (m3)   29.120.000         36.400.000         43.680.000       

Utilização efectiva (m3)   27.548.673      32.640.258      35.729.073     

Utilização efectiva (ha)   76      90,0      98,2     

defiCit (m3)   1.567.911      5.237.757      7.950.927     

Deficit    7,7%      17,1%      18,2%     

Taxa de utilização das afluências   32,5%         38,5%         42,1%       
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Como se pode verificar através da observação da Tabela 111, considerando os consumos de inverno e verão para 

as áreas consideradas e os valores de evaporação esperados, concluindo-se que é possível garantir uma área de 

regadio de 124,9 ha com uma folga da ordem dos 306.551 m3 sendo o valor da evaporação entretanto ocorrida da 

mesma ordem de grandeza. 

No ano 2 a situação é idêntica pois em ano médio a barragem enche antes do início do período de rega, com ou 

sem aquele valor inicial de reserva inter-anual. 

A situação descrita pode porém induzir em erro já que o “ano médio” de facto nunca facto nunca ocorre, e muito 

menos repetidamente, recomendando-se uma análise sequencial. 

Verifica-se ainda que de Janeiro a Maio existem descargas, em virtude das afluências serem superiores à 

capacidade de armazenamento, o que, em termos de manutenção do caudal ecológico, apenas verifica a 

necessidade de garantir o mesmo, recorrendo ao volume armazenado, de Outubro a Dezembro, a que corresponde 

um volume de 23.847 m3. 

No que concerne à análise da simulação para o período de 1949/50 a 2004/2005, como se pode observar através 

da Tabela 112, verifica-se que para a mesma área (80 ha) ocorrerão 7/52 anos em que os recursos são insuficientes, 

podendo mesmo ser nulos, pois a sequência de alguns anos secos esgota rapidamente as reservas constituídas. 

Esta situação agrava-se para áreas maiores, aumentando bastante o número de anos com insuficiências e o seu 

valor. Em contrapartida foi possível cumprir integralmente as exigências para 1000 ha em 12/52, verificando-se que 

uma reserva menor resulta suficientemente nestes casos.  

Assumindo que em alguns anos se semeie menos ou mesmo nenhuma área, pelo menos com culturas de 

Primavera-Verão, a opção por 120 há, valor próximo da área a regar efetivamente (116,8 h), é a que implica uma 

maior taxa de utilização das afluências, cerca de 10% superior à que resultaria da opção 80 ha, embora a ocorrência 

de anos secos consecutivos não recomende a opção de ocupação de 120 ha. 

Por último importa referir que se espera uma eficiência de rega na ordem dos 80% que permitirá, para além do uso 

criterioso do recurso disponível, a inexistência de escoamento supeficial a jusante da barragem, prevalecendo aqui 

os processos de infiltração. 

9.2. BARRAGEM DO RIBEIRO DO AZEVEL 

Com a construção desta barragem pretende o promotor regar, no período de Primavera-Verão e Outono-Inverno, 

as áreas de culturas discriminadas na Tabela 113, onde se indicam as necessidades de rega e os volumes de água 

necessários para a sua rega. 

Para ter uma noção aproximada dos recursos que é possível obter anualmente na barragem para um determinado 

plano cultural, implicando a definição de uma área, de uma dotação, e da sua distribuição ao longo do ano, foram 

realizados alguns balanços hídricos, em termos de afluências médias e sequenciais, neste caso simulando o 

comportamento do sistema para a série de 52 anos apresentada. 

A realização destes balanços pretende assim realçar os efeitos da distribuição do escoamento quer ao longo do ano 

quer de ano para ano, e é necessariamente indicativa dada a dificuldade em converter valores de precipitação em 

valores de escoamento, sobretudo à escala mensal. 
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Tabela 113. Áreas e culturas a instalar e volumes anuais de rega a retirar da albufeira da ribeira do Azevel. 

Cultura Área (ha) Necessidades rega (m3/h.ano) Volume anual rega (m3) 

Vinha 32 2.000 64.000 

Milho silagem 46,1 6.500 299.650 

Cereais forrageira 15,5 2.500 38.750 

Total 93,6  402.400 
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Tabela 114. Balanço Hídrico para o ano 1 – Afluências, consumos de rega, caudal ecológioco e evaporação, na barragem do Azevel. 

Mês 
Evap Esc Esc Vi Rega Qeco Vp desc cota Área Vevap Vf Pevap 

(mm) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) 

Outubro 55,8 696.755 474.317   13.392 180.063  210.25 181.245 10.113 464.203 5.186 

Novembro 30,0 896.538 610.320 464.203  18.144 405.899 116.201 212.35 284.165 8.525 958.322 0 

Dezembro 15,5 1.063.462 723.953 958.322  24.106 679.831 723.953 212.35 284.958 4.417 958.322 0 

Janeiro 8,4 938.884 639.146 958.322  21.427 808.299 639.146 212.36 284.548 2.390 958.322 0 

Fevereiro 14,5 823.521 560.613 958.322 20.031 16.934 808.299 531.863 212.35 284.736 4.129 958.322 0 

Março 46,5 727.345 495.141 958.322 30.050 18.749 808.299 452.016 212.34 284.575 13.233 958.322 0 

Abril 96,0 516.158 351.375 958.322 30.050 10.368 808.299 308.250 212.31 282.420 27.112 958.322 0 

Maio 120,9 342.236 232.977 958.322 51.563 8.035 791.207 153.707 212.30 281.761 34.065 958.322 0 

Junho 156,0 78.947 53.743 958.322 70.899 2.592 621.007  212.15 271.780 42.398 867.918 42.398 

Julho 176,7 0,0 0 867.518 70.899 0 456.546  211.55 243.480 43.023 723.145 43.023 

Agosto 164,3 0,0 0 723.145 70.899 0 314.157  210.53 212.968 34.991 586.404 34.991 

Setembro 117,0 121.347 121.347 586.404 58.009 2.678 227.746  210.79 206.286 24.135 561.626 24.135 

Totais 1.001,6 6.205.193 4.224.193  402.400 136.426 958.322     561.626 154.660 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 - Valores médios da evaporação  

2 - Escoamento Médio Mensal (ver Tabela 22) 

3 - Escoamento Médio Mensal utilizado no balanço, por redução proporcional do anterior, para valores compatíveis com os critérios do projecto (Tabela 22) 

4 - Volume armazenado no momento inicial, antes da contabilização das entradas, consumos e perdas 

5 - Consumos mensais de rega 

6 - Caudal ecológico a ser libertado 

7 - Volume armazenado antes da evaporação, para determinação da cota (9) e área de evaporação (10) no período 

8 - Descargas de escoamentos não contidos na albufeira 

11 - Evaporação  

12 - Volume armazenado no fim do período 

13- Perdas por evaporação (não compensadas por afluências) 
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Tabela 115. Simulação da utilização, da albufeira da ribeira do Azevel, no período 1949/50 a 2004/05. 

   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

1949/50 595,9 3.843.992 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1950/51 572,5 3.471.685 958.322 0 496.659 136.426 154.660 958.322 0 417.379 136.426 154.660 958.322 0 338.061  154.660 

1951/52 902,3 8.718.988 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

1952/53 480,4 2.006.322 958.322 0 436.255 136.426 154.660 958.322 0 341.875 136.426 154.660 958.322 0 247.449  154.660 

1953/54 491,4 2.181.338 958.322 0 436.255 136.426 154.660 958.322 0 341.875 136.426 154.660 958.322 0 247.449  154.660 

1954/55 549,4 3.104.151 958.322 0 462.109 136.426 154.660 958.322 0 367.729 136.426 154.660 958.322 0 173.302  154.660 

1955/56 868,5 8.181.211 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

1956/57 363,2 141.604 958.322 0 414.426 136.426 154.660 958.322 0 320.046 136.426 154.660 958.322 0 225.619  154.660 

1957/58 451,6 1.548.098 958.322 0 496.659 136.426 154.660 958.322 0 417.379 136.426 154.660 958.322 0 338.061  154.660 

1958/59 732,3 6.014.192 958.322 0 522.886 136.426 154.660 958.322 0 443.607 136.426 154.660 958.322 0 364.289  154.660 

1959/60 824 7.473.191 958.322 0 584.029 136.426 154.660 958.322 0 525.514 136.426 154.660 958.322 0 466.969  154.660 

1960/61 800,5 7.099.193 958.322 0 932.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

1961/62 659,2 4.851.180 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1962/63 830,4 7.575.018 958.322 0 771.441 136.426 154.660 958.322 0 677.061 136.426 154.660 958.322 0 582.635  154.660 

1963/64 871,5 8.228.942 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1964/65 469,8 1.837.670 958.322 0 749.818 136.426 154.660 958.322 0 655.438 136.426 154.660 958.322 0 266.093  154.660 

1965/66 777,6 6.734.941 958.322 0 454.899 136.426 154.660 958.322 0 360.519 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1966/67 538,6 2.932.316 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 561.012  154.660 

1967/68 588,6 3.727.845 958.322 0 479.768 136.426 154.660 958.322 0 385.388 136.426 154.660 958.322 0 290.961  154.660 

1968/69 880,6 8.373.728 958.322 0 717.136 136.426 154.660 958.322 0 658.620 136.426 154.660 958.322 0 600.076  154.660 

1969/70 741,7 6.163.752 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1970/71 599,3 3.898.088 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1971/72 519 2.620.469 958.322 0 705.165 136.426 154.660 958.322 0 647.081 136.426 154.660 958.322 0 567.763  154.660 

1972/73 508,4 2.451.818 958.322 0 544.793 136.426 154.660 958.322 0 465.514 136.426 154.660 958.322 0 386.196  154.660 

1973/74 485,9 2.093.830 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 
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   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

1974/75 497,6 2.279.983 958.322 0 511.421 136.426 154.660 958.322 0 432.142 136.426 154.660 958.322 0 352.824  154.660 

1975/76 596,4 3.851.947 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

1976/77 840 7.727.760 958.322 0 892.548 136.426 154.660 958.322 0 834.033 136.426 154.660 958.322 0 781.088  154.660 

1977/78 830,3 7.573.427 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1978/79 833,1 7.617.977 958.322 0 436.255 136.426 154.660 958.322 0 341.872 136.426 154.660 958.322 0 247.449  154.660 

1979/80 629,1 4.372.222 958.322 0 496.659 136.426 154.660 958.322 0 417.319 136.426 154.660 958.322 0 338.061  154.660 

1980/81 389,7 563.234 958.322 0 412.713 136.426 154.660 958.322 0 239.053 136.426 154.660 958.322 0 65.308  154.660 

1981/82 478,9 1.982.456 958.322 0 563.034 136.426 154.660 958.322 0 468.654 136.426 154.660 958.322 0 374.228  154.660 

1982/83 393,9 630.058 958.322 0 538.274 136.426 154.660 958.322 0 357.152 136.426 154.660 958.322 0 168.299  154.660 

1983/84 655,9 4.798.625 958.322 0 579.713 136.426 154.660 958.322 0 521.197 136.426 154.660 958.322 0 462.653  154.660 

1984/85 741,8 6.165.343 958.322 0 633.721 136.426 154.660 958.322 0 554.442 136.426 154.660 958.322 0 475.124  154.660 

1985/86 549,8 3.110.515 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

1986/87 590,9 3.764.439 958.322 0 601.871 136.426 154.660 958.322 0 507.491 136.426 154.660 958.322 0 413.065  154.660 

1987/88 753,4 6.349.905 958.322 0 705.165 136.426 154.660 958.322 0 667.413 136.426 154.660 958.322 0 629.642  154.660 

1988/89 627 4.338.810 958.322 0 787.725 136.426 154.660 958.322 0 708.449 136.426 154.660 958.322 0 629.127  154.660 

1989/90 947,2 9.438.372 958.322 0 436.255 136.426 154.660 958.322 0 341.875 136.426 154.660 958.322 0 247.499  154.660 

1990/91 591,4 3.772.394 958.322 0 558.424 136.426 154.660 958.322 0 464.044 136.426 154.660 958.322 0 369.618  154.660 

1991/92 358,3 63.642 958.322 978 0 136.426 154.660 958.322 154.748 0 136.426 154.660 958.322 300.578 0  154.660 

1992/93 483,1 2.049.280 958.322 0 609.748 136.426 154.660 958.322 0 530.469 136.426 154.660 958.322 0 451.15  154.660 

1993/94 509,5 2.469.319 958.322 0 496.659 136.426 154.660 958.322 0 417.379 136.426 154.660 958.322 0 1338.061  154.660 

1994/95 351,9 0 958.322 91.395 0 136.426 154.660 958.322 22.032 0 136.426 154.660 958.322 353.379 0  154.660 

1995/96 881,3 8.384.866 958.322 0 648.296 136.426 154.660 958.322 0 569.017 136.426 154.660 958.322 0 489.699  154.660 

1996/97 733,4 6.031.694 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

2001/02 644,3 4.614.063 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186 136.426 154.660 958.322 0 934.186  154.660 

2002/03 430,1 1.206.021 958.322 0 366.217 136.426 154.660 958.322 0 271.837 136.426 154.660 958.322 0 177.411  154.660 

2003/04 490,6 2.168.610 958.322 0 470.984 136.426 154.660 958.322 0 376.604 136.426 154.660 958.322 0 282.178  154.660 
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   Área regada:  80 ha Área regada: 100 ha Área regada:  120   ha 

Ano 
Prec. 
Anual 
mm 

Esc. Anual 
m3 

Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 
Cap. 
Máx. 

déficit 
de rega 

Cap. 
Final 

Qeco Evap. 

m3 m3 m3 

2004/05 297,9 0 958.322 117.070 0 136.426 154.660 958.322 262.807 0 136.426 154.660 958.322 409.262 0 136.426 154.660 

Ano 619,8 220.593.570  618.721     848.865     1.472.497    

Necessidades totais (m3)   25.612.653     30.520.816     35.428.980       

Deficit (m3)   618.721     848.865     1.472.497     

Utilização efectiva (m3)   24.993.932     29.671.951     33.956.483     

Deficit  2,4%     2,9%     4, 3%     

Utilização efectiva (ha)  78,1     97,2     115,0     

Taxa de utilização das afluências   12,5%     13,4%     15,4%       
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Como se pode verificar através da observação da Tabela 114, considerando os consumos de inverno e verão em 

ano médio é possível satisfazer as necessidades com uma folga da ordem dos 560.000 m3/ano, sendo cerca de 

154.000 m3 o valor calculado para a evaporação nesse período. O valor da folga é adequado para garantir um bom 

grau de segurança face à variabilidade do escoamento anual, caracterizado pela ocorrência de anos secos por vezes 

consecutivos, sobretudo considerando a existência de culturas permanentes como a vinha e os prados. No ano 2 a 

situação é idêntica pois em ano médio a barragem enche antes do inicio do período de rega, com ou sem aquele 

valor inicial de reserva inter-anual. 

Verifica-se ainda que, em ano médio, existem descargas de caudais não encaixados na albufeira, de Novembro a 

Maio, em volumes muito superiores aos recomendados para o caudal ecológico, pelo que não se verifica a 

necessidade de recorrer ao armazenamento, para libertação do caudal ecológico, em Outubro, Junho e Setembro, 

num total de 18.662 m3. 

No que concerne à análise da simulação para o período de 1949/50 a 2004/2005, como se pode observar através 

da Tabela 115, considerando que cada ano se inicia com a capacidade sobrante do ano anterior, para três planos 

de rega – 80 ha, 100 ha e 120 ha, apresentando-se alguns dos valores obtidos para cada ano, designadamente a 

capacidade máxima atingida pela albufeira e a sua capacidade no final da campanha, bem como o deficit de rega 

relativamente aos objectivos estabelecidos. Torna-se visível o resultado da ocorrência de anos mais secos, por 

vezes consecutivos, nas disponibilidades de água para a campanha, e o seu agravamento quando a utilização é 

mais intensa fazendo reduzir a reserva interanual.  

É observável que, para um plano de rega de 100 ha, apenas poderão ser satisfeitos cerca de 97,2 ha considerando 

o valor médio da série. Desta forma, pode concluir-se que em termos globais o valor da reserva interanual é 

satisfatório face ao plano de rega estabelecido já que o valor total do deficit neste período é de apenas cerca de 

2,9%, que não terá qualquer influência nem constrangimentos na área efetivamente a regar – 93,6 ha. 

De notar ainda que o valor da utilização das afluências aumenta com a área a regar, por redução da evaporação e 

melhor aproveitamento das disponibilidades, porém com alguma perda de regularidade relativamente à área 

satisfeita em cada ano, situação aceitável sobretudo no caso de culturas do tipo arvense em que é possível 

considerar uma redução da área a semear atendendo às disponibilidades efectivas da albufeira no inicio da 

campanha. 

Por último importa referir que se espera uma eficiência de rega na ordem dos 80% que permitirá, para além do uso 

criterioso do recurso disponível, a inexistência de escoamento superficial a jusante da barragem, prevalecendo aqui 

os processos de infiltração. 
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10. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 
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10.1. AR E QUALIDADE DO AR 

Não existe uma estação de monitorização da Qualidade do Ar que possa ser considerada como representativa da 

zona a estudar, tendo-se recorrido, no entanto, a valores existentes e publicados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

De salientar também a impossibilidade de caracterização de: altura da camada de mistura, frequência de ocorrência 

de inversões térmicas tanto à superfície como em altitude. A sua determinação torna-se impossível devido à 

escassez de informação disponível. 

10.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

A a prospeção de campo foi realizada no período favorável à identificação dos táxone, não existindo por isso 

lacunas de informação relevantes a assinalar. 

10.3. FAUNA 

Principais questões que não estavam esclarecidas no projeto durante o desenvolvimento do EIA, com possível 

afetação da fauna (negativa ou positiva): 

 Construção: Manutenção de áreas florestais (projeto agrícola) 

 Exploração: Gestão de áreas florestais e funções de uso e ocupação do território (projeto agrícola) 

 Desativação: Funções de uso e ocupação do território (barragem / projeto agrícola) 

 Recuperação paisagística – não foi definido nenhum projeto de recuperação das áreas intervencionadas, 

nem uma proposta de intenções. 

10.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

A reduzida visibilidade do solo, nalguns locais, poderá reflectir eventuais lacunas de conhecimento. 

10.4.1. CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE DO SOLO 

A visibilidade dos solos era, na generalidade, boa. O facto de a maioria da área se encontrar “reservada” para a 

pastorícia de gado bovino foi-nos útil, uma vez que era possível observar, em boas condições, a superfície do solo. 

Os locais onde tal não foi possível encontram-se assinalados na carta de visibilidade dos solos, que se encontra no 

Anexo V. 

10.4.2. RESULTADO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E TOPONÍMICA 

Segundo o Dicionário Português Online (http://www.lexico.pt), um “rendeiro” é aquele que arrenda um terreno ou 

uma propriedade. O facto de este substantivo se encontrar no feminino é bastante curioso, uma vez que a sua 

utilização aparenta ser já bastante antiga. Durante a consulta bibliográfica, mais concretamente da Corografia 

Portuguesa (1708, Tomo II, p. 537), encontrámos a seguinte referência: “A segunda freguesia he dedicada a 

Santiago, tem 100 visinhos, e duas Ermidas, S. Amaro, e S. Francisco da Rindeira (sic)”. Túlio Espanca refere que 

em 1758 a ermida já não existia, não se encontrando referida nas Memórias Paroquiais (1975, p. 60). Manuel 

Calado refere, na Carta Arqueológica do Alandroal, que o sítio não foi identificado durante os trabalhos de 

prospecção, atribuindo-lhe o n.º 5 no inventário de sítios apresentados nas pp. 126-127. Na Nova Carta 

Arqueológica, o sítio volta a ser referido como não localizado, atribuindo-se-lhe o n.º 6 e uma cronologia medieval 
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(Calado e Roque, 2013, p. 181). Durante os nossos trabalhos de prospecção também não nos foi possível identificar 

nenhum sítio que pudesse corresponder à ermida.  

Tanto na Carta Arqueológica do Alandroal (1993) como na Nova Carta Arqueológica do Alandroal (2013) é 

referido o sítio de Sete Casinhas, com um achado isolado e um habitat de época romana. Durante os trabalhos de 

prospecção arqueológica identificámos um sítio, ao qual foi atribuído o elemento patrimonial n.º 4, que dista cerca 

de 400 m do local onde se encontra implantado, segundo a Nova Carta Arqueológica do Alandroal, o sítio de Sete 

Casinhas. Nessa mesma publicação não são mencionadas as coordenadas do sítio e essa informação também não 

se encontra referida no Portal do Arqueólogo. De qualquer modo, certo é que o sítio por nós identificado se localiza 

dentro da área afecta ao Pivô 1, ao contrário do sítio de Sete Casinhas que se encontra cartografado numa área em 

que não terá qualquer tipo de afectação. Embora exista a possibilidade de se tratar do mesmo sítio, tal não se nos 

afigura como provável, uma vez que o sítio que identificámos fica a oeste do curso de água e o outro a este. 

Questionámos ainda o Sr. Luís Fortunato, funcionário da exploração, que referiu não ter conhecimento da 

existência de nenhum sítio arqueológico na área da herdade, nem do aparecimento de materiais arqueológicos 

durante a realização de trabalhos agrícolas. 
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11.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento deste Estudo de Impacte Ambiental permitiu identificar e caraterizar os impactes gerados pelo 

Projeto nas suas fases de construção, exploração e desativação, assim como definir um conjunto de medidas que 

minimizam os impactes negativos, ou que potenciam os impactes positivos do mesmo. 

Seguidamente apresentam-se algumas conclusões referentes aos descritores estudados, permitindo assim, de uma 

forma mais sintética, uma melhor percepção e compreensão dos objetivos deste estudo. 

11.2. AMBIENTE 

11.2.1. CLIMA 

Relativamente ao clima não se prevê que a implementação do Projeto venha a produzir alterações dignas de registo. 

11.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os impactes negativos causados ao nível da geologia e geomorfologia estão essencialmente associados à fase de 

construção, estando os mais relevantes relacionados com as operações de escavação e aterro. Dado que a área de 

extração de inertes para construção da barragem da ribeira do Azevel se localiza numa zona que ficará debaixo da 

futura albufeira, esses impactes são muito reduzidos. O mesmo se passou em relação à barragem do ribeiro do 

Lobo, que já está construída. 

Também em relação a outras movimentações de terras (acessos e eventualmente alguma regularização dos terrenos 

na zona dos pivôs), dado que a área de intervenção se localiza numa zona de rochas duras, e uma vez que não se 

prevê movimentação de solos ou terra para dentro ou para fora da área de intervenção, estes impactes são, regra 

geral, pouco significativos. 

A grande extensão territorial em Portugal do tipo de rochas presentes na zona e a não identificação de qualquer 

recurso metálico ou não metálico com interesse económico, leva a considerar que a componente geológica não 

constitui qualquer entrave para a execução deste projeto neste local. 

Também os riscos de erosão são mínimos nas margens da albufeira, tendo em vista a suavidade dos declives, a 

reduzida dimensão das barragens para causar ondas com poder erosivo, e a tipologia da rocha, pouco friável. 

11.2.3. SOLO 

Na área de estudo, de acordo com a Carta de Solos e a Carta de Capacidade de Uso do Solo (Direção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural) e atendendo à análise teórica de Cardoso (1965 & 1974), verifica-se a 

presença de 3 ordens de solos: Solos Incipientes, Solos Argiluviados Pouco Insaturados e Solos Hidromórficos 

englobando 12 famílias de solo (as quais admitem ainda diferentes fases pedológicas).  

A análise da distribuição pedológica na área de estudo, permite constatar que se verifica um predomínio de solos 

da ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados (aproximadamente 80% da totalidade da área observada), 

assinalando-se a presença maioritária de solos não calcários, de substracto xistoso, especificamente os que 

integram as famílias dos Solos Mediterrâneos Pardos Normais de Materiais Não Calcários (cerca de 56%) e 

Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não-Calcários (cerca de 24%). 

No que respeita à Capacidade de Uso do Solo, verifica-se o predomínio dos solos de classe “C” e “D” 

(aproximadamente 76% da totalidade da área observada), que, de modo geral, apresentam limitações severas 

correspondentes às três subclasses identificadas. Estas limitações são mais ou menos generalizadas a toda a área 
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de estudo, dada a distribuição dos solos que nela se verifica, com uma maior incidência na área central do limite 

considerado. 

A avaliação que se faz dos impactes sobre o solo na fase de construção, de forma generalizada, é a de que se trata 

de um impacte local, uma vez que a sua expressão espacial se encontra circunscrita à área dos equipamentos, sendo 

a sua natureza de grau negativo, por contribuir para a degradação, destruição ou ocultação do recurso solo. A 

magnitude do impacte é média, dado que a área de afectação do recurso representa uma percentagem significativa 

da área de estudo, sendo a sua incidência directa, uma vez que é provocado directamente pela construção do 

equipamento. A duração do impacte é permanente, prolongando-se enquanto os equipamentos estiverem no activo, 

sendo a sua probabilidade certa, atendendo ao processo construtivo e à sua localização. Considera-se este quadro 

de impactes de grau irreversível, uma vez que a ocultação dos solos será irreversível no horizonte de tempo de 

exploração do projecto, havendo destruição do recurso na área considerada. Na fase de exploração, a avaliação 

que se faz dos impactes sobre o solo, de forma geral, é a de que a sua natureza é de grau negativo mas pouco 

significativo, por globalmente não se verificarem variações significativas nas limitações actuais do solo ao nível 

hidrológico e erosivo. A magnitude destes impactes será nula a reduzida, dado que se verifica uma redução pouco 

significativa, ou mesmo nula, das limitações consideradas, sendo a sua significância reduzida, uma vez que as 

unidades de solo afectadas possuem uma qualidade marginal relativamente à sua ocorrência regional. A incidência 

do impacte é directa, dado que é provocado directamente pela exploração do equipamento, sendo este imediato 

dado que é de ocorrência simultânea com o enchimento das albufeiras e com a apropriação dos espaços para 

instalação dos perímetros de rega. A sua duração é permanente, dado que se prolongará enquanto os equipamentos 

estiverem no activo, sendo certa a sua probabilidade, atendendo ao processo de construção e à localização do 

equipamento. Trata-se de impactes irreversíveis, quando considerado o horizonte de tempo de exploração do 

projecto, e locais, uma vez que a sua expressão espacial se encontra circunscrita à área dos equipamentos. 

11.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A implantação de duas barragens irá modificar o regime de caudais nas linhas de água a represar, devido ao efeito 

de barreira imposto ao sistema natural de drenagem. 

As novas condições de exploração da albufeira implicam, em determinados períodos do ano, a diminuição do 

escoamento no troço do curso de água a jusante da barragem e, noutros períodos, o aumento do caudal 

relativamente à situação actual, passando a possuir um caudal manipulado consoante as necessidades. 

Os volumes a represar – 814.764 m3 no ribeiro do Lobo e 954.646 m3 na ribeira do Azevel – representam uma 

diminuição de cerca de 18,4% dos volumes afluentes na ribeira do Azevel e uma diminuição de 0,06% nos volumes 

afluentes à albufeira do Alqueva. 

Os volumes represados permitem a rega para as áreas projectadas, em ano médio. Deve ser mantido um plano que 

permita adaptar a área a regar às características do ano hidrológico, principalmente, na barragem do ribeiro do 

Lobo, uma vez que a barragem do Azevel, apenas na presença de 3 anos consecutivos com precipitações baixas – 

430, 490 e 298 mm – não permite a rega das áreas projectadas. 

Os impactes decorrentes da implatação das barragens, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, 

podem ser significativamente minimizados, devendo para tal ser excrupulosamente executadas as medidas de 

minimização propostas, a manutenção dos caudalis ecológicos propostos e o cumprimento integral dos Planos de 

Monitorização sugeridos. 

O projecto agrícola irá provocar impactes negativos relativamente à degradação da qualidade da água, 

principalmente durante a fase de exploração. No entanto, a sua significância pode ser grandemente reduzida com 

o excrupuloso cumprimento das medidas de minimização propostas e o cumprimento integral dos Planos de 

Monitorização sugeridos. 
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11.2.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

O aquífero de rochas fissuradas que se encontra na zona de construção das duas barragens apresenta uma 

capacidade limitada de armazenamento, utilizando fundamentalmente a porosidade secundária (porosidade por 

fractura) para armazenamento do recurso. A presença das albufeiras das barragens irá levar a uma maior infiltração 

e a uma elevação do nível freático sob a mesma e nas suas imediações. 

A instalação de uma zona de regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é recarregado sob as 

zonas de rega, com as perdas de água de rega a constituir uma recarga adicional do aquífero sob essa zona. 

Na fase de construção, os impactes produzidos sobre os recursos hídricos subterrâneos resultam dos trabalhos 

relacionados com a construção da barragem e dos órgãos anexos, nomeadamente os órgãos adutores e a instalação 

dos pivôs. 

A escavação de terras para construção, a efectuar dentro do perímetro onde se irá instalar a albufeira da barragem 

da ribeira do Azevel, levará à extração da camada superior do solo, com a exposição das camadas de solo inferiores, 

mais permeáveis, ou mesmo da rocha, facilitando a infiltração, um impacte positivo do ponto de vista da recarga 

do aquífero (maior infiltração), mas um impacte negativo em relação a eventual contaminação, pois a proteção das 

camadas superiores do solo deixa de existir. O mesmo, mas a um nível menor, se irá passar durante as escavações 

para instalação dos órgãos adutores para a rega, por se tratar de estruturas lineares e que serão efectuadas durante 

um tempo muito curto. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de construção é no entanto mínima, devido à 

natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 

Na fase de exploração, os principais impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos são o impacte positivo 

em relação à infiltração, pois a pressão de água na barragem irá induzir uma maior taxa de infiltração para o 

aquífero (embora muito limitada pelas características pouco porosas do aquífero) e as águas excedentes de rega 

contribuem igualmente para uma maior infiltração sob a zona dos pivôs. Em relação à contaminação do aquífero, 

é de esperar que haja um maior risco de contaminação, pois a água das barragens encontrar-se-á mais contaminada 

do que a água do aquífero. Devido ao uso de fertilizantes e pesticidas, aumentará também o risco de contaminação 

sob a zona de rega. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de exploração é no entanto mínima, devido à 

natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 

11.2.6. AR E QUALIDADE DO AR 

Os impactes mais relevantes, associados à fase de construção e desativação, resultarão da emissão de partículas 

resultantes das operações de movimentação de terras e da circulação de veículos nos terrenos e vias não 

pavimentadas. 

Atendendo à sua granulometria, mesmo na presença de condições atmosféricas favoráveis, não é de esperar que 

as partículas emitidas pelas operações a decorrer na área de intervenção, atinjam outros recetores além dos que se 

localizam na periferia. Para obviar a emissão de poeiras, propõe-se a aspersão com água na zona de intervenção, 

nos locais de maior levantamento de poeiras. 

Num cômputo geral, o descritor Qualidade do Ar não deverá ser limitativo para a avaliação e aprovação deste 

Projeto. 
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11.2.7. AMBIENTE SONORO 

O ambiente sonoro do local de implantação do Projeto é bastante natural, verificando-se a ausência de fontes 

sonoras significativas. 

As medições efetuadas para caracterização acústica da situação de referência, evidenciam o ambiente sonoro 

tranquilo do local P2 - Santo António do Baldio, tendo sido obtidos valores de Lden e Ln dentro dos valores limite, 

tanto para as zonas mistas, como para as zonas sensíveis, pelo que deverá ser evitada a circulação de veículos 

pesados por esta localidade. Já o ponto P1, apresenta-se bastante perturbado, nomeadamente pelo tráfego 

automóvel verificado nesta zona, pela vacaria existente e pelos animais domésticos, demonstrando valores de Lden 

superiores ao definido para as zonas sensíveis. 

Durante a fase de construção ocorrerão aumentos significativos dos níveis sonoros e transmissão de vibrações, em 

resultado circulação de viaturas pesadas. No entanto, estes impactes são pouco significativos, dada a duração 

limitada que os mesmos terão.  

Na fase de exploração prevê-se a ocorrência de impactes negativos, que poderão ser pouco significativos atendendo 

ao facto do tráfego de viaturas pesadas ser esporádico. 

Apesar dos impactes negativos e ambas as fases do projeto, através da aplicação das medidas de mitigação é 

possível reduzir a sua significância, deixando o Ambiente Sonoro de ser um descritor crítico para a 

decisão/avaliação deste Projeto. 

11.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

11.3.1. USO DO SOLO 

No que se refere a este descritor, a alteração de usos e ocupação do solo será permanente, negativa e significativa 

dada a destruição de coberto vegetal que irá ocorrer assim como a impermeabilização do solo. No entanto é 

minimizável. 

11.3.2. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

De tudo quanto foi exposto, reuniram-se as seguintes conclusões: 

Do elenco florístico reconhecido (170 taxa) foi apenas referenciado Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium 

que se encontra incluído no anexo V da Diretiva Habitats, foram ainda referenciados 2 endemismos europeus 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. e Pulicaria paludosa Link. 

 Foram identificados os habitats: 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) do anexo I da Directiva 

92/43/CEE, actualmente definidos pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e protegido também pelo Decreto-Lei 

n.169/2001 alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04; 6220 (prioritário, subtipo 2 (malhadais) e subtipo 4 

(Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas)); 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (no 

qual se incluem os loendrais e tamujais) e 9340 (Florestas de Quercus ilex e Querus rotundifolia). 

 Na vegetação os impactes mais significativos estão ligados ao abate dos exemplares de Quercus 

rotundifolia e de vegetação ripícola e possível degradação dos malhadais. 

 As medidas de minimização contemplam essencialmente a preservação dos exemplares de Quercus 

rotundifolia e a minimização de impactes decorrentes de emissão de gases ou poeiras, alterações na 

drenagem ou afectações na qualidade da água da linha de água adjacente. 
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 Propõe-se um Plano de Monitorização para o habitat prioritário 6220, subtipo 2, dado o seu caráter 

prioritário e importância para conservação da biodiversidade, bem como para a reconstituição do montado 

e vegetação ripícola no âmbito das medidas de minimização. 

11.3.3. FAUNA 

A Herdade da Rendeira localiza-se numa área de elevado valor para a biodiversidade, apesar e não se enquadrar 

numa área co classificação particular, a existência de numerosas áreas em redor, reflete a importância para a 

conservação que esta região detém. 

Em termos de enquadramento faunístico, o montado de sobro e azinho mantém-se como elemento caraterizador 

da propriedade, apresentando um mosaico diversificado de habitats em subcoberto, sendo reconhecido como um 

dos ecossistemas mais importantes para fauna no nosso país. Esta riqueza resulta da abundância de recursos 

alimentares, da própria existência de um meio extenso constituído por elementos naturais autóctones, de baixa 

densidade humana e também da variedade de habitats em presença. 

As áreas mais importantes presentes correspondem à área a norte de montado com matos, muito importante para 

mamíferos e aves de rapina, às zonas agrícolas extensivas de baixa intensidade, fundamentais à manutenção de 

espécies com caraterísticas estepárias, e a ribeira de Azevel, que constitui um corredor ecológico fundamental na 

propriedade, importante para todos os grupos faunísticos representados, garantindo inclusivamente redução da 

perturbação da área considerada de maior importância para as aves estepárias. 

A presença de afloramentos rochosos e de moroiços, de origem antiga, junto às linhas de água e às áreas ocupadas 

por matos mais desenvolvidos (zonas tradicionalmente desaproveitadas para a agricultura) é um aspeto 

determinante para a riqueza e abundância específicas detetadas. Nestas áreas foram encontrados dejetos e entradas 

de grutas escavadas. 

A ribeira de Azevel constitui o principal corredor ecológico de passagem faunística, dado apresentar faixas de 

vegetação suficientemente desenvolvidas para conferirem refúgio e camuflagem às espécies de maior porte. Serão 

também importantes, neste sentido, as áreas de matos, presentes ao longo da propriedade, cujo reticulado, confere 

grande conetividade. Relativamente a espécies de menor porte, em muitos casos mais especialistas, a grande 

diversidade de habitats disponível encontra-se na base de um maior potencial de biodiversidade detetado. 

Em síntese, considera-se que na Herdade da Rendeira alternam habitats com qualidade e dimensão suficiente para 

permitir diferentes usos (que confiram rendimento económico à propriedade) e a manutenção de elevada riqueza 

em termos de biodiversidade e de espécies de interesse prioritário para a conservação. Esta vertente poderá ser 

bastante interessante para um eventual desenvolvimento turístico neste sentido, uma vez que é reconhecida a 

procura crescente da região no sentido de observação florística, faunística e de habitats. Para isto é essencial o 

desenvolvimento de um bom Plano de Gestão Ecológica que alie as componentes ecológica, agrícola e florestal. 

O projeto nas condições atuais apresenta alguns impactes extremamente negativos e significativos para a fauna, 

como seja a afetação de áreas de estepárias e da ribeira do Azevel, que deveriam ser revistos. A criação de caminhos 

e a implementação de vedações, fragmentando a área de estepária, poderá ser evitável, com alteração da localização 

dos mesmos. 

Relativamente à ribeira de Azevel os impactes tornam-se irreversíveis com a construção da barragem projetada. 

Deverá ser equacionada a real necessidade desta barragem, uma vez que a intensificação agrícola excessiva (para 

além das atualmente propostas) poderá já ter efeitos mais significativosnos ecossistemas e inclusivamente na 

exploração turística pretendida quando esta vertente avançar. 
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11.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

A pesquisa bibliográfica e a prospecção sistemática permitiram identificar onze ocorrências nos terrenos afectados 

pelo empreendimento agrícola da Herdade da Rendeira. 

Todos os elementos patrimoniais identificados se encontram dentro de áreas a afectar pela obra. Neste sentido, 

destacamos os elementos patrimoniais n.º 4 e 9 como os mais importantes. Os outros elementos patrimoniais 

identificados não se revestem de importância científica relevante. 

Optou-se por particularizar as medidas de minimização relativas aos elementos patrimoniais. No entanto, como 

medida de minimização totalizadora, preconiza-se o acompanhamento arqueológico de todas as desmatações, 

escavações e movimentações de terras necessárias para a construção/implantação das diversas infra-estruturas 

necessárias ao projecto. A adopção desta medida de minimização justifica-se pela dimensão da afectação no 

subsolo que os trabalhos irão ter; pelo potencial arqueológico dos concelhos de Reguengos de Monsaraz e 

Alandroal e pela referência à existência da Ermida de S. Francisco da Rendeira, ainda por localizar/identificar. 

11.3.5. RESÍDUOS 

Ao nível dos Resíduos, são previstos impactes negativos significativos durante a fase de exploração e durante a 

fase de desativação, sendo expectável a produção de resíduos perigosos em ambas as fases, e também em grande 

quantidade durante a fase de desativação. No entanto, os impactes previsíveis associados aos resíduos expectáveis, 

podem ser eliminados e/ou controlados caso se apliquem as medidas de minimização identificadas, pelo que este 

não é um descritor crítico e decisivo para a avaliação do projeto. 

11.4. ORDENAMENTO 

11.4.1. PAISAGEM 

A área de estudo encerra, em sim mesma, algumas das principais características das unidades de paisagem que 

intercepta – Terras de Alandroal e Terena, Campos de Reguengos de Monsaraz e Albufeira de Alqueva e 

Envolventes. É assim evidenciado um território de contrastes fisiográficos, com uma forte identidade visual 

associada às características da humanização deste território como sucede nas Terras do Alandroal, aquelas que 

mais fortemente se relacionam com a área de estudo: “Às zonas onde se verifica uma conjugação de declive mais 

suave, de maior profundidade do solo e disponibilidade de água, correspondem campos abertos e irrigados, onde 

se sente uma humanização mais forte da paisagem. Estas manchas destacam-se de forma especial no contexto de 

uma paisagem dominada por usos extensivos e pelo despovoamento. Por outro lado, a presença pontual de alguns 

pivôs alivia a sensação de extrema secura durante o verão”. Com forte influência visual sobre a área de estudo 

registam-se ainda os Campos de Reguengos de Monsaraz onde se refere a “ Extensa planície mais ou menos 

ondulada que acolhe uma relativa diversidade de sistemas agrícolas, de que se destaca a vinha e o olival. Na 

envolvente de Reguengos de Monsaraz, correspondente aproximadamente à zona central da unidade, é bem visível 

a fertilidade do solo, que se apresenta escuro e fundo. É frequente a presença de afloramentos rochosos (a que se 

associam maciços de azinheiras e de mato), bem como de amontoados de blocos de grandes dimensões (resultantes 

da despedrega dos campos cultivados). Com presença menos significativa na área de influência visual do projecto 

encontra-se ainda a Albufeira de Aqueva e Envolventes coincidente com “ toda a área do regolfo da albufeira, 

bem como as encostas envolventes, onde se fará sentir fortemente, tanto ao nível visual como biofísico, a presença 

do plano de água”. 

De acordo com a abordagem efectuada, a qualidade de uma paisagem tem expressão ao nível do seu grau de 

apoderação visual pelo que os impactes nela verificados foram enumerados de acordo com a análise de visibilidade 
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desenvolvida em ambiente SIG de acordo com valores aferidos em visita ao local. Atendendo-se à análise da 

sensibilidade visual desta paisagem, considerando as suas qualidade visual e capacidade de absorção visual, assim 

como a avaliação dos impactes sobre este descritor, foram efectuadas análises que têm como base o enquadramento 

de diferentes parâmetros paisagísticos. Deste modo, considera-se que a sucessão de eventos paisagísticos presente 

dota esta paisagem de uma dinâmica interior elevada/média, que se traduzem ao nível da ocupação do solo, das 

condições naturais de relevo e dos efeitos visuais que dela decorrem. A determinação da capacidade paisagística 

do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, 

permite-nos sintetizar a área de estudo como possuidora de uma capacidade paisagística elevada, pouco vulnerável 

à intrusão de elementos exógenos, possuindo, uma Sensibilidade Visual Média/Baixa. 

Tendo em conta as análises de paisagem efectuadas e a situação de referência existente pode referir-se que o quadro 

de impactes registado ao nível da paisagem é globalmente negativo e significativo associado maioritariamente às 

fases de construção e de exploração. Como já referido, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, 

provocar um impacte negativo significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a 

capacidade de absorção da paisagem receptora. A análise dos diferentes elementos de projecto evidencia aspectos, 

nomeadamente ao nível da tradução de possíveis impactes positivos, que importa assegurar e desenvolver de 

acordo com as medidas de minimização específicas enunciadas, assegurando a integração e valorização 

paisagística das diversas infraestruturas agrícolas, hidráulicas e turísticas a serem implementadas na área de estudo. 

Neste contexto, pela importância que assumem na identidade paisagística e biodiversidade do local em análise, 

dá-se especial relevo à conservação e proteção dos exemplares arbóreos de espécies protegidas existentes na área 

de estudo, nomeadamente aos Quercus e ao restante elenco florístico local com interesse para a conservação, que 

deverá ser respeitado aquando da implantação do projecto. 

11.4.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial, bem como das condicionantes de uso do solo, conclui-se 

que do ponto de vista do ordenamento do território os impates são essencialmente ao nível do uso do solo, da 

Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e da proteção do montado de sobro e azinho. Como forma 

de minimização é proposta a redefinição das áreas de REN, na envolvente das albufeiras, o aumento das áreas de 

montado assim como o adensamento de algumas unidades existentes 

11.4.3. SOCIOECONOMIA 

O projeto em apreço trata-se duma Exploração Agropecuária particular, onde as necessidades de pessoal contratado 

são baixas – 5 trabalhadores. Deste modo, quer se tratem de impactes negativos, ou positivos, este descritor tem 

uma significância muito baixa. Assim sendo, o descritor Socioeconomia não é um descritor crítico e decisivo para 

a avaliação e aprovação deste Projeto. 
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11.5. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Elaboraram-se três matrizes de avaliação de impactes ambientais, para as fases de construção, exploração e 

desativação que permitem uma identificação dos impactes possíveis e a sua qualificação para as três fases do 

empreendimento (construção, exploração e desativação), permitindo realçar as suas graduações (ver Anexo X). 

A sua importância é, assim, a de constituir simultaneamente um resumo do quadro geral de impactes e detetar os 

descritores particularmente mais sensíveis, com vista a facilitar a tomada de decisões. 

No descritor Clima não foram identificados impactes em nenhuma das fases (construção, exploração ou 

desactivação). 

No descritor Geologia e Geomorfologia, no que diz respeito à conservação topográfica, foram previstos impactes 

negativos muito significativos e permanentes na fase de construção das barragens e impactes significativamente 

positivos na fase de demoliação das barragens. No mesmo descritor, mas no âmbito da conservação dos recursos 

geológicos, foram identificados impactes negativos e permanentes, no entanto pouco significativos, na fase de 

construção e relacionados com as infraestruturas eléctricas, inatalação de tubagens, etc. Na fase de desactivação 

são identificados impactes apenas positivos, permanentes e significativos, no âmbito da demolição da barragem e 

recuperação da albufeira. 

No descritor Solo, no que diz respeito à conservação dos solos, foram identificados impactes negativos, 

significativos e permanentes na fase de construção das barragens e do projecto agro-pecuário. Na implementação 

do projecto agro-pecuário foi identificado um impacte positivo e permanente na manutenção de áreas florestais. 

Na fase de exploração das barragens, os impactes na conservação dos solos, são negativos e permanentes, na sua 

maioria significativos ou pouco significativos. Na fase de exploração do projecto agro-pecuário, os impactes são 

na sua maioria temporários e pouco significativos, negativos na rega e fertilização, mas positivos no que respeita 

a tratamentos fito-sanitários e gestão de áreas florestais. Na fase de desactivação, a maioria dos impactes são 

positivos e permanentes, muito significativos no âmbito da recuperação da zona da albufeira. 

No descritor Recursos Hídricos Superficiais, no que diz respeito à conservação ou recuperação da rede 

hidrográfica, os impactos previstos são negativos, na sua maioria pouco significativos, permanentes na fase 

construção das barragens, mas temporários na fase de implementação do projecto agro-pecuário. Na fase de 

desactivação, na conservação ou recuperação da rede hidrográfica, os impactes são na sua maioria positivos, 

significativos e permanentes. Na qualidade dos recursos hídricos superficiais estão previstos impactes negativos, 

no entanto apenas temporários e pouco significativos, na fase de construção da barragem. Salienta-se o facto de a 

recolha e destino dos resíduos ter um impacte significativamente positivo e permanente na qualidade dos recursos 

hídricos superficiais. Na fase de exploração, no projecto agro-pecuário, na sua maioria prevêm-se impactes tanto 

positivos como negativos, pouco significativos e também, na sua maioria, temporários. Na fase de desactivação, 

todos os impactes previstos na qualidade dos recursos hídricos superficiais são positivos e permanentes. 

No descritor Recursos Hídricos Subterrâneos, durante a fase de construção das barragens os impactes são 

maioritariamente negativos, pouco significativos e temporários no que diz respeito à qualidade das águas 

subterrâneas, vulnerabilidade e susceptibilidade do aquífero à contaminação. A mancha de empréstimo terá um 

impacto negativo, muito significativo e permanente na qualidade das águas subterrâneas e susceptibilidade do 

aquífero à contaminação. O projecto agro-pecuário, na fase de construção, terá maioritariamente impactes 

negativos pouco significativos e temporários. Na fase de exloração, para o descritor Recursos Hídricos 

Subterrâneos, não foram assinalados impactes negativos relevantes para as barragens e no projecto agropecuário 

do ponto de vista de infiltração, vulnerabilidade do aquífero à contaminação, qualidade das águas subterrâneas e 

susceptibilidade do aquífero à contaminação. A rega foi assinalada como o único impacte positivo temporário no 

projecto agropecuário, pela recarga induzida que provoca, sendo os restantes negativos pouco significativos e de 

carácter temporário. Na fase de desactivação prevêem-se impactes positivos ao nível dos recursos subterrâneos, 

nas barragens e no projecto agro-pecuário, excepto no parâmetro infiltração em que, para as diferentes ações se 
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prevêem impactes negativos, porém pouco significativos mas permanentes. Como impacte positivo nas ações 

comuns salienta-se a recolha e destino dos resíduos na susceptibilidade do aquífero à contaminação e na qualidade 

das águas subterrâneas. 

Na fase de construção do projecto prevêem-se impactes negativos para o descritor Qualidade do Ar, no entanto, 

todos pouco significativos e de duração temporal associados às ações de desmatação e de construção das diferentes 

infraestruturas do projecto. Durante a exploração, os impactes na qualidade do ar, quando existem, são negativos 

e pouco significativos e temporais. Na fase de desactivação foram identificados impactes negativos na 

generalidade pouco significativos, exceptuando-se a demolição das barragens e a descompactação dos solos, 

avaliados como impactes muito significativos e significativos respectivamente. 

Para o descritor Ambiente Sonoro, na fase de construção foram identificados impactes negativos, pouco 

significativos e temporários. Na fase de exploração mantêm-se os impactes negativos e pouco significativos para 

algumas das ações, mas na grande maioria não foram identificados impactes a este nível. Na fase de desactivação 

os impactes são negativos, pouco significativos e de carácter temporário. 

Para o descritor Resíduos, na fase de construção foram considerados impactes negativos, pouco significativos e 

temporários, tendo sido a ação de recolha e destino de resíduos classificada como um impacte positivo, muito 

significativo e permanente. Na fase de exploração também, quando são assinalados impactes, estes são negativos 

e pouco significativos, no caso das barragens, e significativos para o projecto agro-pecuário. Na fase de 

desactivação os impactes no presente descritor são na maioria negativos e muito significativos, destacando-se 

como impacte positivo a recolha e destino de resíduos.  

O descritor Uso do Solo vai ser afectado de forma determinante na fase de construção do projecto. Assim, os 

impactes resultantes das diferentes ações são maioritariamente negativas e muito significativas, significativas e 

mais raramente pouco significativas, mas quase todas apresentam carácter permanente. Na fase de exploração, os 

impactes na grande maioria são positivos, mas pouco significativos. Na desactivação prevêem-se impactes 

positivos pouco significativos e de carácter permanente.  

Na fase de construção, para o descritor Flora e Vegetação, os impactes são todos negativos, uma vez que as 

operações de desmatação e limpeza dos terrenos de implantação do projecto são uma constante. Estes impactes 

negativos, em alguns casos muito significativos, e de carácter permanente, afectam quer a conservação da flora 

natural, quer a conservação da biodiversidade. Na fase de exploração os impactes, quando existem, são negativos, 

variando de significativos a pouco significativos, tendo carácter permanente com maior relevância para a 

exploração agro-pecuária. Na fase de desactivação, os impactes são positivos, significativos e pedominantemente 

de carácter permanente, quer ao nível da conservação da flora natural, quer ao nível da conservação da 

biodiversidade. 

Para a fase de construção do projecto, para o descritor Paisagem, foram identificados impactes negativos em quase 

todas as ações, respeitantes à afetação de qualidade e sensibilidade visual e de magnitude e significância do impacte 

visual. Na fase de exploração os impactes são na grande maioria, positivos, pouco significativos e de carácter 

permanente. Para a fase de desactivação do projecto, no descritor Paisagem, foram identificados impactes 

negativos ao nível da afectação da qualidade visual, no entanto pouco significativos, na grande maioria dos casos. 

Foram identificados impactes positivos e negativos ao nível da afectação da sensibilidade, pouco significativos, 

alguns de carácter permanente e outros temporários, sendo estes últimos os associados a movimentação de veículos 

e máquinas para desactivação das estruturas edificadas. Ao nível da significância e magnitude do impacte visual, 

nesta fase os impactes são igualmente positivos e negativos, de forma geral pouco significativos mas na grande 

maioria de carácter permanente. 

Para o descritor Fauna, na fase de construção foram identificados impactes negativos, que variam de pouco 

significativos a muito significativos do ponto de vista de manutenção das populações e da biodiversidade, 

associados à construção das barragens e ao projecto agro-pecuário proposto. Na exploração do projecto, os 
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impactes negativos, são maioritariamente ao nível da exploração agro-pecuária, da barragem do Azevel e das 

acessibilidades. No processo de desactivação foram identificados impactes negativos muito significativos, 

permanentes para a desactivação das barragens e pouco significativos no caso da exploração agro-pecuária e ações 

comuns. No entanto há a salientar o impacte positivo assinalado para a recuperação paisagística do local.  

Para o descritor Património, na fase de construção os impactes são todos negativos quer do ponto de vista do 

património construído, quer do arqueológico. Estes impactes são na generalidade muito significativos e de carácter 

permanente. Durante a fase de exploração e desativação os impactes são nulos ou inexistentes, quer para o 

património construído quer para o arqueológico.  

Para o descritor Ordenamento do Território, na fase de construção foram identificados impactes negativos, 

pouco significativos e significativos, quando avaliado o equilíbrio na utilização do território. No caso do 

cumprimento das directrizes do ordenamento do território, na grande maioria os impactes são negativos, atingindo 

magnitudes de muito significativo e carácter permanente. Destacam-se no entanto alguns impactes positivos, como 

por exemplo o aumento da diversidade das funções de uso e ocupação do território. Na fase de exploração, quando 

existem impactes, de forma geral são pouco positivos e significativos ao nível do equilíbrio na utilização do 

território e muito significativos ao nível do cumprimento das directrizes de ordenamento do território e, na grande 

maioria, assumem carácter permanente. Na fase de desactivação foram apenas identificados impactes positivos, 

pouco significativos, na grande maioria permanentes. 

Ao nível do descritor Sócioeconomia, durante a fase de construção não foram identificados impactes negativos. 

Como impactes positivos a ter em consideração neste descritor destacaram-se a potenciação da atividade 

económica. Na fase de exploração, para o mesmo descritor, não foram identificados impactes negativos. Neste 

caso, as atividades económicas, a possibilidade de criação e os empregos diretos e indiretos com a exploração do 

projecto foram identificados como impacte positivo, pouco significativo e que poderá ter carácter permanente 

durante a fase de exploração. Na fase de desativação foram identificados impactes negativos, muito significativos, 

ao nível da perda de empregos diretos e indiretos. 
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