Mena & Garcia, Lda.
Volume III
Resumo Não
Técnico
RNT_t09102 /02 Maio-12

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem
da Herdade do Azinhal

Estudo de Impacte Ambiental
da Barragem da Herdade do Azinhal

Volume I – Relatório Síntese
Volume II – Peças Desenhadas
Volume III – Resumo Não Técnico

RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico

i

Esta página foi deixada propositadamente em branco

ii

RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico

Estudo de Impacte Ambiental
da Barragem da Herdade do Azinhal

Volume III – Resumo Não Técnico

ÍNDICE GERAL
1. Introdução

1

2. Breve Descrição do Projecto

5

3. Estado Actual do Ambiente

10

4. Principais Impactes e Medidas Ambientais

14

5. Nota Final

21

RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico

iii

Esta página foi deixada propositadamente em branco

iv

RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico

1. Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da
Herdade do Azinhal, a situar na Herdade do Azinhal, freguesia de Trindade, concelho e distrito de Beja
(conforme Desenho 1). O projecto encontra-se actualmente em fase de Projecto de Execução.
O proponente do projecto é a empresa Mena & Garcia, Lda., proprietária da Herdade do Azinhal.
A entidade licenciadora é actualmente a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Face às dimensões da barragem e respectiva albufeira, a realização do presente EIA decorre da alínea g)
do n.º 10 (Projectos de infra-estruturas) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado
pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 69/2003, de 10 de Abril e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) – “Barragens e outras instalações destinadas a reter a água
ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I)”.
O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.,
entre Dezembro de 2009 e Abril de 2010, tendo sofrido actualizações pontuais em Outubro de 2010. Foi
aditado em Maio de 2012 na sequência do pedido de elementos adicionais por parte da autoridade de AIA.
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2. Breve Descrição do Projecto
O projecto da barragem do Azinhal visa a retenção de caudais do Barranco do Azinhal/Barranco do Monte
Fava na perspectiva do seu armazenamento e utilização para rega. A barragem integrará um projecto
hidroagrícola que compreenderá a criação de uma área de 31,31 hectares de olival e duas áreas de prados
com sensivelmente 20,45 hectares/cada, bem como a respectiva infraestrutura de rega, pretendendo o
aumento do rendimento da exploração agrícola da Herdade, tradicionalmente vocacionada para a pecuária
extensiva e para as culturas arvenses de sequeiro.
A Área de Estudo do EIA, inserida na Herdade do Azinhal (433 hectares), englobou assim: uma área de
intervenção directa de aproximadamente 11,52ha, correspondente à zona de implantação da barragem e
órgãos anexos e à área da futura albufeira; a afectação indirecta das vias de acesso à zona para a
circulação de tráfego afecto à obra; e as áreas destinadas aos dois prados (20,45ha/cada), olival (31,31
ha) e à implantação da rede primária de rega (conduta Este e Conduta Oeste: faixa de 100 metros em redor
do eixo indicativo para implantação da mesma, com cerca de 3km de extensão na soma das duas
condutas) (ver Desenho 1). A rede de rega e as respectivas culturas a regar (olival e prados) são
considerados projectos complementares à barragem do Azinhal, não havendo de momento um projecto
formal em concreto para estas duas componentes.
A área de implantação do projecto está totalmente incluída numa área integrante do Sistema Nacional de
Áreas Classificadas (SNAC) – a Zona de Protecção Especial de Castro Verde (PTZPE0046) – classificada pelo
Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro, ao abrigo do Directiva Aves (D.C.79/409/CEE, transposta
pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro), cujos limites foram alterados pelo Decreto-Lei nº 59/2008, de 27 de Março.
Esta ZPE integrada na Rede Natura 2000 tem 79066ha, dos quais aproximadamente 116ha serão alterados
pela barragem e projectos complementares (0,15% da área da ZPE).
A área total da bacia hidrográfica do barranco do Azinhal/Monte Fava é de 10,85 km2. No entanto, parte
desta área é seccionada pela barragem da Chaminé, a montante, pelo que a bacia hidrográfica útil é de
7,89 km2.
O acesso ao local faz-se através do Itinerário Principal 2 (IP2) até Trindade, contornando o limite Norte
desta localidade e seguindo depois o Caminho Municipal (CM) 1085 em direcção a Sul, até à entrada da
Herdade do Azinhal (aproximadamente a cerca de 3km do IP2). Dentro da herdade o acesso será
assegurado pelo caminho rural que actualmente liga o Monte do Azinhal ao futuro local da barragem.
A barragem será construída em terra, de aterro de perfil homogéneo, cujas principais características estão
resumidas no Quadro 1. O volume de aterro necessário foi calculado em 44580m3, estimando-se que as
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reservas existentes – 53450m3 – na zona a inundar sejam suficientes para satisfazer esta necessidade. O
material disponível tem qualidade adequada e encontra-se localizado em ambas as margens da linha de
água, a montante da secção da barragem, não havendo assim a necessidade de recorrer a manchas de
empréstimo exteriores, evitando-se o transporte por via terrestre. Os materiais para filtros e drenos serão
obtidos a partir de pedreiras localizadas na região, onde é possível separar e lavar satisfatoriamente o
material em várias classes granulométricas, comercializadas como areias e britas.
Quadro 1 – Principais características da Barragem do Azinhal
Cota coroamento

134,47 m

Cota do NPA

132,00 m

Cota do NMC

132,97 m

Cota do NME

126,16 m

Altura da barragem

13,47 m

Largura do coroamento

6,00 m

Desenvolvimento do coroamento

162,22 m

Descarregador de superfície

Labirinto 25,00 m

Descarga de fundo e tomada de água

conduta 700 mm

Revestimento do talude de montante

"rip-rap"

Revestimento do talude de jusante

Revestimento vegetal

Volume total de armazenamento

440820 m3

Volume útil (NPA)

381645 m3

Volume morto

59175 m3

Área inundada

11,52 ha

Os paramentos do tipo “rip-rap” (enrocamento a granel) a montante e revestidos com uma cobertura
vegetal a jusante terão uma inclinação de 3:1 e 2,5:1, respectivamente. O revestimento vegetal do talude
de jusante será feito com uma camada de terra vegetal com 0,20m de espessura, aproveitando o solo
extraído aquando do saneamento do local da barragem. Os enrocamentos para protecção do paramento
de montante, bem como para protecção da saída do descarregador de superfície, serão obtidos da
exploração de maciços rochosos ocorrentes na região em que se insere a barragem.
O descarregador de superfície, em labirinto, terá uma largura de 25m, o qual ficará implantado na margem
direita, na zona de ligação do encontro da barragem com o terreno natural. O canal de descarga, revestido
a betão armado, permitirá a ligação à mesma linha de água, a jusante da barragem. O descarregador foi
dimensionado de modo a garantir, em segurança, a passagem da cheia de 1000 anos.
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A tomada de água e a descarga de fundo estão fundidas numa única conduta (diâmetro de 700mm e 55m
de comprimento), uma vez que o funcionamento da conduta tendo em vista as duas finalidades ocorrerá
em épocas do ano desfasadas. A conduta de fundo funcionará assim como tomada de água.
Para a captação da água na albufeira foi considerada a execução de uma torre de manobra em betão, de
secção circular com 1,50m de diâmetro e cerca de 10,95m de altura, situada na margem esquerda.
Face aos caudais que poderão ter necessidade de vir a ser descarregados pela descarga de fundo, será a
mesma, no seu troço de jusante, equipada com uma bacia de dissipação de impacto. Na hipótese de
caudal afluente nulo, o esvaziamento da albufeira pode ser conseguido aproximadamente em cerca de 3,2
dias, ou seja com uma descida da ordem dos 197cm/dia (esvaziamento do tipo rápido).
O projecto de execução contempla um Plano especificamente dedicado à fase correspondente ao primeiro
enchimento da albufeira, baseado na definição de patamares de enchimento e posterior avaliação do
comportamento da obra com vista a analisar a resposta da barragem às diversas acções a que esta é
sujeita pela primeira vez. O início do enchimento será precedido de uma inspecção prévia a realizar pela
autoridade, com a colaboração do LNEC e perante um representante do Dono da Obra.
Atendendo às dimensões e características do projecto, o tempo total de construção da barragem será de 3
a 4 meses. Segundo informações do projectista é possível a inteira construção do aterro no período de
verão, em que o caudal é nulo, dispensando assim a construção de uma estrutura provisória de desvio da
linha de água. Segundo a mesma fonte, uma barragem deste tipo pode ter uma vida útil de 50/70 anos.
Para construção de uma barragem deste género, e dependente do empreiteiro, usar-se-á essencialmente
dois ou três camiões/dumpers/motoscrapers, cujo movimento é entre a mancha de empréstimo (dentro da
futura albufeira) e a zona da barragem, com distâncias médias da ordem dos 300-500 m, ou seja, um
tráfico muito limitado e numa zona restrita, durante dois a três meses.
Foi proposto pelo projectista um caudal ecológico da ordem dos (tendo por base os critérios do método de
Tennant): 6,4 L/s no Semestre Húmido (Outubro a Março) e 3,2 L/s no Semestre Seco (Abril a Setembro).
Este caudal será assegurado através da descarga de fundo da barragem. Em anos de seca, quando os
caudais afluentes forem inferiores aos determinados pelo método do caudal ecológico utilizado (método
de Tennant) devem descarregar-se apenas os caudais afluentes.
Será necessário o abate de cerca de 242 azinheiras na zona da barragem (e respectivos órgãos) e
albufeira.
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3. Estado Actual do Ambiente
Para caracterizar o estado actual do ambiente na Área de Estudo foram estudadas várias temáticas,
abrangendo questões relacionadas com a geologia, os solos, os recursos hídricos, a ecologia, flora e
fauna, a paisagem, a sócio-economia e o património arqueológico e arquitectónico, entre outras.
Neste âmbito foi feita uma pesquisa detalhada de informação sobre a área em estudo e realizaram-se
trabalhos de campo, no sentido de elaborar uma descrição do estado actual do ambiente o mais completa
possível. Adicionalmente, foram tidos em conta estudos técnicos específicos (Estudo GeológicoGeotécnico da Barragem do Azinhal) e bibliografia geral que abrangesse a zona. Apresentam-se
seguidamente as principais conclusões desse trabalho de caracterização inicial.
O clima da área de estudo é tipicamente mediterrânico, com duas estações evidentes, uma estação quente
e seca e uma estação fria e húmida. Os meses de Junho a Setembro são os que apresentam temperaturas
médias do ar mais elevadas, contrariamente ao que acontece nos meses de Dezembro a Fevereiro. O
regime de chuvas caracteriza-se por grande variabilidade interanual, com a concentração de cerca de 80%
da pluviosidade anual no semestre húmido (Outubro a Março).
A

formação

geológica

Afloramentos da Formação do Pulo do Lobo

predominante é a Formação do
Pulo

do

Lobo,

constituída

essencialmente por afloramentos
rochosos de filitos, quartzitos e
psamitos,

ocorrendo

ainda

depósitos de cobertura associados
à drenagem das linhas de água,
aos leitos de cheia e à evolução
dos taludes (Fotografia 1). Em
termos geomorfológicos, o relevo

Aluviões

Depósitos de vertente

local apresenta-se ondulado a
acentuado, sobretudo na margem

Fotografia 1 – Vista para os diferentes afloramentos geológicos da

esquerda, onde os afloramentos

área de intervenção

rochosos

definem

um

talude

paralelo à linha de água com declives, que em algumas situações são próximos ou mesmo superiores a
25%. Dos trabalhos de prospecção geológica e geotécnica conclui-se que o maciço rochoso apresenta
aceitáveis condições de fundação da barragem.
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Os solos da zona da barragem são maioritariamente das ordens Solos Argiluviados Pouco Insaturados
(Luvissolos), e à associação entre estes com Solos Incipientes e Solos Calcários, representando mais de
metade dos solos existentes. A capacidade de uso agrícola é reduzida. Na zona destinada às culturas
agrícolas de prados e olival existem solos um pouco melhores, com aptidão razoável a boa para a
agricultura.
A rede hidrográfica a afectar pelo projecto corresponde sobretudo ao Barranco do Azinhal/Barranco do
Monte Fava (Fotografia 2), pertencente à sub-bacia da ribeira de Terges, afluente de 3ª ordem da margem
direita do rio Guadiana. Estas linhas de água apresentam um regime de escoamento modificado sobretudo
pela Barragem da Chaminé situada a montante da área de estudo. Na área predominam as fontes de
poluição de origem agro-pecuária (poluição difusa) e de origem urbana, com particular destaque para o
efluente rejeitado pela ETAR de Trindade.

Fotografia 2 – Barranco do Azinhal /Monte Fava
As formações da área de estudo caracterizam-se por reduzido interesse hidrogeológico (águas
subterrâneas), enquadrando-se na massa de água subterrânea designada por Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Guadiana. Devido à permeabilidade e propagação muito reduzidas, a região em que se insere a
barragem do Azinhal possui, na generalidade, uma vulnerabilidade baixa à poluição.
A fonte de perturbação atmosférica que se destaca na vizinhança da área de estudo corresponde ao
tráfego rodoviário no IP2 e Itinerário Complementar (IC) 27, assim como, temporariamente, áreas de solo a
nu devido à actividade agrícola. No entanto a qualidade do ar na zona de influência do projecto não deverá
apresentar problemas relevantes.
Verificam-se actualmente na zona níveis de ruído reduzidos, com excepção da envolvente imediata das
principais vias de comunicação existentes – IP2 e IC27. Contudo, a sua influência como fonte é irrelevante
dada a distância à área de estudo, pelo que nesta se verificam o cumprimento dos limites legais.
Os habitats da área de estudo são dominados por terrenos agrícolas de sequeiro e pelo montado de
azinho. No entanto, o montado existente, face ao seu aproveitamento agro-silvo-pastoril, tem um valor
ecológico diminuído face a outros sistemas de montado (Fotografias 3 e 4). As culturas arvenses de
RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico
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sequeiro apresentam importância pelo mosaico de habitats que oferecem, o que lhe confere uma
capacidade alargada de suporte para a fauna ocorrente. A flora e vegetação da área de estudo não
apresentam valores a destacar com interesse conservacionista.
A área de estudo enquadra-se totalmente na Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde, uma área
bastante importante do ponto de vista ecológico e conservacionista, criada para protecção de um conjunto
significativo de aves de estepes e de aves de rapina. No caso das aves, e apesar do enquadramento da
área de estudo na referida ZPE, a grande maioria das aves alvo de orientações de gestão nesta zona
classificada estão ausentes da área de estudo. O motivo reside no facto da área de estudo estar localizado
na extremidade nordeste da ZPE, que corresponde a um meio agro-florestal (montado) intercalado com
culturas arvenses. Deste modo, estão ausentes os habitats extensos abertos de pseudo-estepe que
caracterizam a zona mais a Sul desta ZPE e que são adequados para as aves estepárias.
Refira-se, por fim, a presença de uma comunidade de peixes (potencial) composta fundamentalmente por
espécies exóticas.

Fotografia 3 – Montado disperso na zona de
implantação da barragem

Fotografia 4 – Montado disperso de azinho em terrenos
pedregosos sujeito à pastagem de gado bovino

Relativamente ao ordenamento do território, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área
de estudo são: O Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana; o Plano Regional de Ordenamento Florestal do
Baixo Alentejo, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo e o Plano Director Municipal de
Beja.
No que se refere à existência de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, são válidas
para a área de estudo as seguintes: Conservação da Natureza e Paisagem; Reserva Agrícola Nacional;
Reserva Ecológica Nacional; Protecção do sobreiro e da azinheira; Domínio Público Hídrico; Recursos
Minerais – contrato de prospecção e pesquisa.
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Monte do Azinhal
Barranco do Azinhal e
futura albufeira

Prados regados (projecto
complementar)
Futuro olival
(projecto
complementar)

Fotografia 5 – Unidade de paisagem (Maio de 2012)
As áreas a intervir inserem-se numa paisagem que, apesar de monótona e pouco diversificada, apresenta
uma qualidade visual moderada. A ausência de múltiplos ecossistemas e de riqueza em termos de
diversidade é atenuada pelas variações de texturas e cores, acentuadas pelo suave ondear do terreno
(Fotografia 5) e pelos afloramentos rochosos associados aos elevados declives onde se densifica a
estrutura arbórea constituída pelas azinheiras (Fotografia 1). No que respeita à “capacidade de absorção
visual”, esta é baixa nas zonas do prado regado, parte dos troços dos canais de rega e do olival,
caracterizando-se como elevada para a futura barragem e respectiva albufeira, devido a se localizar num
vale relativamente encaixado.
A região alargada em que o projecto da barragem do Azinhal se insere contém uma riqueza patrimonial
grande e na sua abrangência completa: património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. Foram
identificados onze sítios arqueológicos e dois etnográficos, destacando-se um povoado da pré-história
recente e seis sítios arqueológicos de época romana.
A área de intervenção da barragem localiza-se num vale isolado e afastado de núcleos povoados, sendo
Trindade a localidade mais próxima, a cerca de 2 km a Noroeste do limite da futura albufeira quando no
seu nível máximo.
A freguesia da Trindade (onde incide o projecto) caracteriza-se pela baixa densidade populacional,
escassamente povoado (menos de 350 habitantes), envelhecido e marcado, porventura, por sérios
problemas de desemprego, como acontece alias com a generalidade dos concelhos mais rurais integrados
na área do Centro de Emprego de Beja. Caracteriza-se, ainda, por uma estrutura fundiária onde
predominam as grandes propriedades, como é o caso da Herdade do Azinhal, e os sistemas extensivos de
sequeiro, onde predominam as culturas arvenses complementadas por algumas culturas temporárias,
essencialmente olival.
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4. Principais Impactes e Medidas Ambientais
Por impacte ambiental entende-se toda e qualquer alteração que se verifique sobre a área de estudo e
envolvente, ao nível das componentes ambientais descritas, decorrente do projecto de forma directa ou
indirecta.
Os impactes do projecto nas várias componentes ambientais foram caracterizados e avaliados através de
determinados critérios, resultando na previsão da sua importância. Por valor de um impacte entende-se a
natureza da sua consequência, ou seja, um impacte é positivo se representa a valorização do ambiente e
negativo se, pelo contrário, representa uma desvalorização. Por sua vez, o significado de um impacte
traduz a importância ecológica, ambiental ou social desse impacte. Este é o critério descritivo mais
importante, sendo que a determinação do seu grau (pouco significativo, significativo, muito significativo) é
influenciada pelos restantes critérios de avaliação, em particular a magnitude (dimensão da afectação do
impacte), a duração (temporária ou permanente) e a reversibilidade (capacidade de reverter a afectação)
do impacte.
A análise dos impactes ambientais refere-se às fases de construção e de exploração da barragem,
respectivos órgãos acessórios e área inundada, bem como com os projectos complementares, ou seja as
zonas de prados regados e de olival e respectivas infraestruturas de rega (condutas e sistema de rega).

4.1. Fase de construção
A maioria dos impactes negativos identificados na fase de construção é pouco importante, estando
essencialmente relacionados com a preparação e desmatação do terreno, bem como com as
movimentações de terras necessárias à construção dos vários componentes da barragem. Estas acções
provocam tipicamente afectações permanentes nos factores biofísicos (geologia, solos, ecologia), bem
como no ordenamento do território e património, e temporárias na qualidade do ambiente (ruído,
qualidade do ar, qualidade da água).
Na fase de construção, foram no entanto identificados alguns impactes negativos tendencialmente
significativos sobre a paisagem e o património arqueológico e arquitectónico, decorrentes nomeadamente
das movimentações de terras necessárias à implantação das infraestruturas de rega (canais/condutas e
rede secundária) e com a alteração do uso do solo, nomeadamente devido à criação do novo olival
(impacte cumulativo).

14

RNT_t09102/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Barragem da Herdade do Azinhal: Resumo Não Técnico

No caso da paisagem os impactes identificados têm a ver com a degradação visual associada à
implantação da área de olival em sistema de monocultura numa área com baixa capacidade de absorção
visual actualmente ocupada por culturas cerealíferas. Estes impactes têm no entanto tendência a diminuir
progressivamente de importância com o tempo, acompanhando a fase de crescimento das árvores.
No caso do património foram identificados impactes significativos (após aplicação de medidas) sobre
vários sítios arqueológicos de cronologia romana identificados na prospecção efectuada ao terreno. Foi
definido um Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos, a implementar em fase prévia à obra, que
prevê a realização de sondagens de diagnóstico nos sítios para os quais foram identificados os impactes
mais significativos.
Nos restantes descritores estudados (clima, geologia, solos, recursos hídricos, ecologia, ruído, qualidade
do ar, ordenamento do território, população, etc.), foram identificados alguns impactes negativos
decorrentes da fase de construção, mas pouco importantes e maioritariamente temporários. Esta
tendência deriva sobretudo da reduzida dimensão da empreitada, do afastamento da área de intervenção
de zonas habitadas, de não ser necessário importar terras de empréstimo do exterior (neste caso gerando
um impacte positivo significativo na geologia e geomorfologia) e também, em certa medida, devido a não
se terem identificado no território em causa valores florísticos e faunísticos de relevante interesse
conservacionista.
Em relação aos impactes positivos na fase de construção, foram identificados ao nível da sócio-economia,
relacionando-se com o aumento temporário da população da área de estudo, dada a previsível importação
de mão-de-obra na fase de construção, e com a criação directa e indirecta de emprego e desenvolvimento
das actividades económicas paralelas (materiais de construção, restauração, alojamento, etc.).
Ao nível das medidas ambientais recomendadas para prevenir, reduzir ou compensar os impactes
negativos e para potenciar os positivos, destacam-se, nesta fase:
•

As “medidas de minimização gerais da fase de construção”, publicadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA)1, incluindo entre outros um Plano de Acompanhamento
Ambiental de Obra já definido do Aditamento ao EIA;

•

Recomendações e medidas para o desenvolvimento do projecto de rega, incluindo:
- Nos prados regados devem ser excluídas, em ambos os blocos, as parcelas
localizadas a nascente que ocupam uma zona de elevado declive na margem do
barranco do Azinhal, onde se encontram exemplares de azinheiras;

1

Documento disponível em http://aiacirca.apambiente.pt
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- O sistema de rega primário deverá ser preferencialmente projectado recorrendo a
condutas enterradas, de forma a minimizar o efeito-barreira para as espécies
faunísticas de menor mobilidade e o impacte paisagístico.
•

O estaleiro deverá ser localizado no interior da área a inundar, como habitualmente é feito
neste tipo de empreitadas;

•

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 que é dada prioridade à extracção dos solos das manchas de empréstimo situadas
abaixo do Nível Mínimo de Exploração da futura albufeira (126m);

•

Assegurar que a calendarização das obras minimiza os níveis de perturbação nos habitats,
fauna e flora existentes; neste sentido a programação das obras deve ter em conta os
períodos mais críticos para a fauna, designadamente a época de reprodução. Devem ser
evitados os meses entre Março e meados de Junho, que correspondem à época de reprodução
para as espécies mais importantes do ponto de vista conservacionista com ocorrência na
região;

•

Proceder ao pedido de autorização à Autoridade Florestal Nacional para os exemplares de
azinheiras que seja necessário abater;

•

Durante a fase de construção deverão tomar-se as medidas necessárias para a protecção das
azinheiras de modo a que estas não sejam danificadas no decorrer das obras devido à
movimentação de máquinas e escavações. Para tal deverão ser devidamente assinalados os
exemplares a manter, bem como definido um perímetro de segurança 5 metros em redor de
cada árvore;

•

A implantação exacta dos canais de rega deverá sempre que possível evitar o abate das
azinheiras existentes, salvaguardando uma distância mínima de 5 metros em relação às
mesmas;

•

Sempre que, devido às obras efectuadas, o coberto vegetal nas áreas de REN tenha de ser
temporariamente removido/afectado, este deverá ser reposto de modo a se obter uma
situação idêntica à original;

•

Deve ser efectuado antes da obra um Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos
reconhecidos e que se venham a identificar, e para os quais se preveja um impacte negativo;

•

Durante a fase de construção deverá ser implementado um Programa de Acompanhamento
Arqueológico;
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•

Recorrer sempre que possível à mão-de-obra local, favorecendo a colocação de
desempregados residentes na área de influência do Centro de Emprego de Beja e, em
particular, nas zonas mais rurais do concelho de Beja, incluindo a freguesia de Trindade;

•

Adquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção em Beja ou nos
concelhos limítrofes, no sentido fixar o valor acrescentado gerado pelo projecto na região;

•

O tráfego rodoviário pesado deverá afectar o mínimo possível a fluidez da circulação no IP2
entre Castro Verde e Beja, bem como no CM1085 junto a Trindade.

4.2. Fase de exploração
Na fase de exploração surgem os principais impactes positivos do projecto (incluindo projectos
associados), maioritariamente significativos e permanentes.
Destacam-se os impactes sócio-económicos, nomeadamente na rentabilidade da exploração, bem como
na sua viabilidade, que poderão ser significativos a muito significativos, devido ao acréscimo do valor da
produção decorrente das culturas a instalar e da disponibilidade de água de rega originada na barragem.
O projecto de regadio, do qual a barragem em avaliação é uma componente essencial, poderá igualmente
contribuir, de forma positiva, para um sistema de produção agrícola mais equilibrado, em que as culturas
permanentes (olival) assumam um maior protagonismo face às culturas temporárias arvenses.
Dados estes impactes positivos expectáveis em termos de rendimento e viabilidade da exploração,
poderão ocorrer efeitos indirectos em termos de criação de emprego, quer na própria exploração agrícola,
quer em actividades complementares, impactes positivos esses considerados pouco significativos a
significativos a nível local. Estes poderão ainda ser potenciados através do complemento dos
investimentos previstos com uma componente agro-industrial, eventualmente internalizada na própria
exploração.
Estes impactes indirectos associados ao regadio acumulam com os impactes similares associados aos
regadios que têm vindo a surgir na envolvente próxima da Herdade do Azinhal, contribuindo, por essa via
e de forma sinergética, para a própria transformação dos sistemas de produção agrícola preponderantes
em Beja (e no Baixo Alentejo em geral), que se caracterizam por uma elevada proporção de sistemas
arvenses explorados em regime de sequeiro.
Ainda ao nível dos impactes positivos do regadio assinala-se o aproveitamento dos solos de alta
qualidade integrados na RAN para fins de uma exploração agrícola mais rentável, o que configura,
globalmente e considerando as medidas propostas (manutenção/conservação das características dos
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solos, evitando a utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos que possam
por em causa a qualidade e características originais destes solos de elevada qualidade e controlando a
erosão), um impacte pouco significativo (e permanente na vida útil do projecto agrícola), uma vez que
consagra o uso e objectivos para os quais esta servidão foi legalmente estabelecida.
No que respeita à barragem propriamente dita assinalam-se também alguns impactes positivos directos,
pouco significativos a significativos, designadamente nos recursos hídricos superficiais, ecologia e
paisagem.
Nos recursos hídricos superficiais destaca-se o aumento das disponibilidades hídricas na bacia do
barranco do Azinhal/Monte Fava, o que permitirá atender mais eficientemente às necessidades
agriculturais existentes, considerando-se também neste caso o efeito cumulativo da barragem do Azinhal
com a barragem da Chaminé, a montante. As duas barragens em conjunto regularizarão cerca de 72% da
área da bacia desta linha de água. Sendo o barranco do Azinhal/Monte Fava um afluente da ribeira de
Terges e tendo a respectiva bacia uma área bastante reduzida comparativamente à da ribeira de Terges,
cerca de 5,7%, verifica-se que o impacte cumulativo das duas barragens ao nível da bacia receptora
(ribeira de Terges) é pouco significativo.
Na ecologia os impactes positivos identificados estão relacionados com a criação de habitats associados à
massa de água correspondente à albufeira, beneficiando determinadas comunidades florísticas e
faunísticas com interesse conservacionista não existentes ou pouco representadas actualmente na zona.
Destacam-se as aves limícolas e aquáticas, bem como outros grupos biológicos, mais dependentes do
meio hídrico, tais como a generalidade dos anfíbios e algumas espécies de répteis e mamíferos (como a
Lontra e algumas espécies de morcegos). Estes impactes foram considerados pouco significativos a
significativos, dependendo das espécies que se venham a fixar ou utilizar os novos biótopos criados.
A presença do plano de água correspondente à albufeira é considerada um elemento valorizador de uma
paisagem local, considerada pouco diversificada, esperando-se impactes positivos significativos em
termos biofísicos e visuais.
Quanto aos efeitos negativos identificados verifica-se que, embora de carácter permanente, são pouco
relevantes na sua globalidade, após a aplicação das medidas de mitigação definidas, tanto ao nível da
barragem como dos projectos associados (regadio).
Salientam-se porém, devido à barragem, os impactes relacionados com a transformação de um curso de
água corrente numa massa de água represada e a fragmentação de habitats (ecologia), a alteração do
regime sedimentar da linha de água intervencionada (recursos hídricos e geologia) e a perda de afluências
a jusante e a alteração da qualidade da água (recursos hídricos). Foram definidas medidas de mitigação
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dirigidas a estas incidências, nomeadamente a libertação de caudais de manutenção ecológica , o controlo
das fontes de poluição hídrica (nomeadamente da poluição difusa com origem nas actividades agrícolas e
pecuárias da herdade) e da proliferação de eventuais espécies de peixes exóticas para as ribeiras de
Terges e Cobre. Foram também propostos programas de monitorização para os recursos hídricos e para os
ecossistemas aquáticos, destinados a acompanhar a evolução do projecto.
No que respeita aos projectos associados, nomeadamente à introdução de um novo olival e áreas de
prados regados, destaca-se a alteração do uso do solo (e a conversão dos habitats actuais,
nomeadamente de parte do montado de azinho existente) e os riscos de poluição do solo e das águas
superficiais devido a intensificação da actividade agrícola. Face à situação ambiental actual do local e
também devido à dimensão relativamente contida destes projectos, os impactes negativos foram
considerados pouco importantes
Foi recomendada uma extensa lista de medidas a aplicar à exploração agrícola, nomeadamente com o
objectivo de controlar a erosão e poluição difusa, incluindo:
•

A lavoura dos terrenos destinados aos prados deverá ser imediatamente seguida da sua
sementeira, para reduzir o período em que o solo se encontra sem coberto vegetal;

•

Aplicação de taxas de irrigação ajustadas à taxa de infiltração de água no solo, não excedendo
esta última;

•

Manutenção da maior cobertura possível da superfície do solo, por exemplo, mantendo os
resíduos de culturas de Primavera/Verão durante a maior parte do Outono/Inverno, no caso
de não se efectuar nenhuma cultura nessa época;

•

Deverá garantir-se a boa qualidade da água de rega de modo a evitar acumulação excessiva
nos solos de substâncias químicas passíveis que alterar a estrutura e as características
químicas dos solos;

•

A quantidade de fertilizantes e pesticidas a aplicar deve ser definida tendo em atenção as
características físico-químicas dos solos e a concentração de iões presentes na água de rega;

•

Restringir a aplicação de fertilizantes e pesticidas ao mínimo indispensável;

•

Selecção de pesticidas com reduzida mobilidade e persistência no solo e na água;

•

Dever-se-á promover a utilização de adubos azotados de libertação lenta, minimizando o
número de aplicações e limitando as perdas de azoto nas águas de lixiviação;

•

Sempre que possível deverá efectuar-se a fertilização e a correcção dos solos através da
aplicação de produtos orgânicos derivados da exploração agrícola e que possuam valor
fertilizante;
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•

Sempre que possível se opte, em vez dos tratamentos fitossanitários, por meios mecânicos
para o combate a pragas e doenças;

•

Dever-se-á promover a cultura da oliveira em regime de protecção integrada, devendo ser
devidamente consideradas as dotações médias de azoto e os produtos fitofarmacêuticos
indicados pela Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;

•

Paralelamente às margens da albufeira dever-se-á promover a manutenção de faixas onde
não se pratique fertilização ou aplicação de pesticidas;

•

Impedir o acesso do gado ao plano de água, designando um perímetro de afastamento
mínimo de 50 metros.

Especificamente no domínio da Ecologia, concluiu-se que os impactes negativos identificados não colidem
com os objectivos de conservação das espécies primordiais de aves da ZPE de Castro Verde, onde o
projecto em avaliação se integra. Ainda assim, e como forma de compensar os impactes da perda de parte
do habitat de montado de azinho existente foi proposta como medida compensatória a plantação de novas
azinheiras na herdade, em número não inferior ao dobro dos exemplares abatidos na fase de construção.
Adicionalmente, propõe-se a elaboração de um Plano de Requalificação da Galeria Ripícola, destinado a
potenciar o habitat aquático criado com a albufeira.
Nota ainda para os impactes negativos (locais) na Paisagem, designadamente os derivados do novo olival
(cujos efeitos, cumulativos, se iniciam ainda na fase de construção/plantação), que diminuirão
progressivamente de significado com o tempo, tendendo a tornar-se nulos à medida que o novo uso se for
integrando na “imagem” local.

4.3. Risco ambiental
De um modo geral, os acidentes passíveis de ocorrer na fase de construção podem ser resultado de falhas
tecnológicas (equipamento), de erro humano ou de negligência. Assim, caso sejam cumpridas as normas
de segurança, os procedimentos de emergência e efectuadas manutenções regulares aos equipamentos, a
probabilidade de ocorrência e a gravidade dos riscos descritos será de uma forma geral diminuta.
Em fase de exploração o cenário de risco mais relevante a avaliar decorre do risco de colapso da barragem,
com a consequente formação de uma onda de cheia de dimensão significativa. A possibilidade de um
evento como a rotura da barragem ser causado por falha humana ou tecnológica (factores internos) na
exploração da barragem é praticamente nula, uma vez que a mesma está equipada com os adequados
mecanismos de segurança. Relativamente a factores externos (acontecimentos naturais, actos de
terrorismo, etc.), os riscos potenciais serão reduzidos, quer face à baixa probabilidade de ocorrência dos
mesmos, quer face ao despovoamento e presença de habitats comuns na região na zona a jusante da
barragem.
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5. Nota Final
O Estudo de Impacte Ambiental referente ao presente Resumo Não Técnico foi desenvolvido de forma a
funcionar como instrumento de apoio à tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental do projecto da
Barragem do Azinhal a implementar na freguesia de Trindade, concelho de Beja.
O projecto da barragem do Azinhal visa a retenção de caudais do Barranco do Azinhal/Barranco do Monte
Fava na perspectiva do seu armazenamento e utilização para rega, permitindo aumentar o rendimento da
exploração agrícola, tradicionalmente vocacionada para a pecuária extensiva e para as culturas arvenses
de sequeiro.
As principais conclusões alcançadas na avaliação de impactes apontam de uma forma geral para um
potencial limitado de afectação negativa devido à implementação, quer da barragem, quer dos projectos
associados, considerando as medidas de mitigação propostas.
O risco ambiental do projecto foi avaliado como reduzido, considerando tanto os factores de risco internos
como os externos.
Face ao exposto conclui-se, globalmente, que o projecto apresenta um potencial de impacte negativo
limitado e passível de minimização, sendo não só viável do ponto de vista ambiental, como apresenta
também um saldo global positivo quando comparado com a ausência de intervenção.
Com efeito, a não concretização da barragem do Azinhal, incluindo os projectos complementares,
implicaria a perda de uma oportunidade de desenvolvimento local, alicerçada numa exploração mais
rentável dos recursos locais, designadamente dos solos de boa qualidade agrícola existentes na herdade,
através de culturas de regadio bem adaptadas às características da região e que permitam mais-valias
significativas, como é o caso do olival. Relembra-se que a região (e a freguesia) em que o projecto se
insere enfrenta actualmente um processo de acentuada perda demográfica, de persistente desemprego e
de desertificação generalizada do território, e que o desenvolvimento local se encontra muito dependente
de iniciativas deste género.
Como nota final salienta-se que para um adequado desempenho ambiental do projecto será fundamental
garantir a implementação das medidas recomendadas, quer para a fase de construção, quer para a fase de
exploração e actuar sempre que possível preventivamente.
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