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1. INTRODUÇÃO
A empresa Monterva, Lda, remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de entidade
licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto “Barragem do Marnel”, em fase de
projeto de execução.
Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de
8 de Novembro, a APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a
respetiva Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus
representantes:


APA – Dr.ª Beatriz Chito (preside a CA), posteriormente substituída pela Eng.ª Catarina Fialho;



APA / DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública);



APA / Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH-Alentejo) – Eng. Joaquim Condeça;



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – Dr.ª Ana Cristina Cardoso;



Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) – Dr.ª Ana Nunes;



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR–Alentejo) – Eng.ª
Joana Venade;



Laboratório Nacional de Energia e Geologia – Doutora Rita Solá.

O presente projeto enquadra-se no ponto 10g, do Anexo II do diploma mencionado, respeitante a
“Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente (não
incluído no anexo I)”.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte:
1.

Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de
Avaliação.

2.

Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do estudo prévio do projeto.



No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro.



O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida
no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a
conformidade do EIA.

3.

Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns
representantes da CA, do proponente, e da equipa que elaborou o EIA.

4.

Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 24 dias úteis, de 12 de
dezembro de 2013 a 16 de janeiro de 2014.

5.

Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.

6.

Elaboração do parecer final.
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3. O PROJETO
3.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
A Barragem do Marnel destina-se a criar uma albufeira que sirva para abastecimento de água para rega
de uma área de 53,8 ha. As áreas a regar terão como finalidade a produção de forragem / silagem para o
gado.
O projeto localiza-se na propriedade designada por "Herdade do Marnel e Outeiro do Xarrama" As
Herdades do Marnel e Outeiro de Xarrama e anexas perfazem cerca de 1.250 ha, são usadas
fundamentalmente para produção de gado bovino, e apresentam um efetivo de cerca de 600 vacas
reprodutoras e respetivas crias, 12 touros e cerca de 120 novilhas para substituição.
Segundo o EIA, este projeto justifica-se por uma aposta do promotor na agricultura e pecuária. A região
tem potencial agrícola acrescido, desde que se possam utilizar sistemas de rega, e o incremento da
produção de gado também está dependente da possibilidade de produção de alimentos para gado com
base em regadio.
O abastecimento da albufeira está totalmente dependente dos escoamentos pluviais privados e públicos
originados numa bacia hidrográfica de 6,546 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio da
ordem dos 1.371.974 m3.

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O projeto Barragem do Marnel localiza-se na propriedade designada por "Herdade do Marnel e Outeiro
do Xarrama", mas a barragem localiza-se na área do Marnel, a SSE da povoação de S. Brás do
Regedouro, na Freguesia de Nossa Senhora da Tourega, no Concelho e Distrito de Évora.
O local escolhido para a construção é uma secção da ribeira do Regedor, afluente da margem esquerda
do rio Xarrama, na bacia hidrográfica do rio Sado, do qual dista cerca de 7 km, no interior da referida
propriedade agrícola.
A área de inserção da Barragem do Marnel sobrepõe-se ao limite da Zona de Proteção Especial (ZPE) de
Évora, classificada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2008 de 26/2/2008. Localiza-se também muito
próximo do Sítio de Cabrela (classificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/1997
de 28 de Agosto) e do Sítio de Monfurado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000 de 5 de
Julho).
A barragem do Marnel será executada em aterro, de perfil homogéneo, dispondo de um descarregador
de cheias frontal implantado na sua margem esquerda e de uma conduta de fundo com 500 mm de
diâmetro. A altura máxima será de 11,90 m, criando uma albufeira com uma área inundada de
350 463 m2 e uma capacidade máxima de 991 471 m3, a utilizar na rega de parcelas adjacentes,
essencialmente com culturas arvenses.
O seu abastecimento está totalmente dependente dos escoamentos pluviais originados numa bacia
hidrográfica de 6,546 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio da ordem dos 1 371 974
m3.
As necessidades de água para rega, de acordo com o projeto, são da ordem dos 600 000 m3, em ano
médio, pelo que, tendo em conta uma taxa de evaporação de cerca de 22%, estarão disponíveis para
rega cerca de 772 311 m3 na albufeira.
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As principais características desta barragem estão apresentadas no quadro que se segue.

2
3

Nível de Pleno Armazenamento
Nível Máximo de Cheia
Fonte: EIA

Com estas características a barragem enquadra-se no Regulamento de Segurança de Barragens
(Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de outubro) uma vez que a sua capacidade é superior a 100 000 m3 e a
altura inferior a 15 m.
A jusante da barragem serão instalados 2 pivôs de rega, que cobrem uma área total de 53,8 ha e os
respetivos órgãos adutores à barragem.
A zona do empreendimento é servida pela Estrada Nacional 380, que liga Évora a Alcáçovas, através do
pequeno desvio para S. Brás do Regedouro, cuja povoação, de cerca de 70 habitantes, tem de ser
atravessada para dar acesso à propriedade.
Na fase de construção ocorrerão fundamentalmente as seguintes ações:


Estaleiro e caminhos de acesso: será instalado um estaleiro de obra e serão estabelecidos
caminhos de acesso aos diversos pontos da obra.



Terraplanagens e movimentações de terras: as movimentações de terras serão efetuadas para
obter terras para a construção da barragem. Serão extraídas terras da zona da futura albufeira e
transportadas para a zona de construção da barragem, de modo a não se recorrer a terras de
origem externa à área.
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Movimentação de máquinas e equipamentos: irão circular camiões e máquinas pesadas na área
de implantação da barragem e zona da futura albufeira, necessários à realização das obras.



Construção de infraestruturas: esta fase corresponderá à colocação dos órgãos da barragem, à
instalação das tubagens de circulação de água para os pivôs, à instalação das ligações elétricas e
à instalação dos próprios pivôs.

Para a fase de exploração prevê-se as seguintes ações:


Manutenção da barragem e seus órgãos: envolve as atividades de manutenção necessários à
preservação da barragem e dos órgãos de descarga e ligação à rede de rega.



Manutenção da albufeira: corresponde às atividades de gestão e conservação ativa 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.



Manutenção das estruturas e infraestruturas da zona de rega: corresponde a todas as
atividades de manutenção e reparação das estruturas construídas (estação de bombagem,
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 tratores agrícolas.

De acordo com o EIA, prevê-se que o empreendimento seja construído em dois ou três meses,
englobando a barragem, as principais infraestruturas de ligação aos pivôs e a instalação dos próprios
pivôs.

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto.
No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação
foram analisados os fatores ambientais que se consideraram relevantes para a tomada de decisão, tais
como: Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos, Paisagem, Socioeconomia,
Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Solos e ocupação do solo, Ordenamento do Território, e Património.

4.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Caracterização da situação atual
O EIA em análise apresenta informação que caracteriza de modo adequado a situação de referência em
termos de geologia e de geomorfologia e recursos minerais.
No que respeita à Geomorfologia, a área de estudo situa-se numa zona aplanada com cotas entre os 180
e 220 m de altitude, em que as cotas mais baixas correspondem à zona de encaixe de pequenos cursos
de água que já se encontram artificializados. As cotas mais elevadas correspondem ao topo de pequenas
elevações arredondadas, com declives suaves e moderados.
A rede de drenagem apresenta padrão dendrítico, regular, típica de rochas ígneas e metamórficas
cristalinas pouco fraturadas.
A área de influência do projeto em termos geológicos regionais localiza-se no Maciço Ibérico, no
domínio da Zona de Ossa-Morena (ZOM), composta por rochas ígneas e metamórficas muito variadas de
idade Paleozóica.
A sequência litológica da área projetada para o Complexo do Marnel é formada por rochas
metamórficas e ígneas, nomeadamente gnaisses granitoides e migmatitos intercalados com
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quartzodioritos e granodioritos. A área da barragem e praticamente toda a zona de intervenção situa-se
na mancha dos gnaisses granitoides e migmatitos.
De acordo com o EIA, as rochas apresentam fracturação incipiente, mais concentrada à superfície, e com
uma grande redução do número de fraturas em profundidade, logo a partir dos primeiros metros. A
espessura de alteração é muito reduzida, da ordem dos centímetros a 1 a 2 m no máximo, com raras
exceções.
Relativamente à tectónica, não existem acidentes (falhas) representadas na cartografia geológica, na
área de influência do projeto. A estrutura mais representativa localiza-se a alguns quilómetros a SSE da
área a intervencionar, e corresponde a uma possível falha ao longo do Rio Xarrana, sem influência direta
sobre a área projetada para a barragem.
Do ponto de vista sísmico, a zona de implantação do projeto do Marnel, posiciona-se, na Carta de
Intensidades Máximas (Instituto de Meteorologia), numa área que corresponde a uma intensidade
máxima VII, com um período de retorno de 1.380 anos para essa intensidade máxima.
No que se refere aos recursos minerais não estão referenciadas na zona em análise, ocorrências que
possam ter interesse para a prospeção mineira ou rocha ornamental
Também não se prevê a afetação de património geológico ou valores geológicos que interesse
preservar.
Avaliação de impactes
Atendendo à natureza do projeto e às obras a realizar, os principais impactes ao nível da Geologia e
Geomorfologia irão ocorrer na fase de construção e estão relacionados com as operações de desmonte,
escavação ou aterro, que irão provocar alteração da morfologia original do terreno. Estes impactes são
diretos, permanentes mas de significância reduzida.
Na fase de exploração os impactes previstos relacionam-se com o aumento da erosão, devido à
destruição do coberto vegetal nas margens da albufeira e consequentemente, com modificações das
condições de alteração da rocha nas zonas da albufeira e de rega, devido ao aumento de circulação de
água no maciço rochoso. Contudo, estes impactes são pouco significativos, devido às características
geológicas da área.

4.2. RECURSOS HÍDRICOS
Caracterização da situação atual
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, o projeto insere-se globalmente na área da bacia
hidrográfica do rio Sado (Região Hidrográfica 6), nomeadamente na massa de água superficial
denominada ribeira do Regedor, afluente da margem esquerda do rio Xarrama, do qual dista 7 km
(Figura seguinte).
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Enquadramento do local de implantação da Barragem do Marnel

A precipitação anual média é de aproximadamente 680 mm, ocorrendo 74% desta durante o semestre
húmido (outubro a março). O escoamento superficial é temporário e irregular, do tipo torrencial.
A linha de água onde se pretende implantar a barragem desenvolve-se num vale pouco encaixado com
vertentes suaves, estando o seu perfil longitudinal ligado aos aspetos gerais do relevo envolvente,
caracterizado por ondulações suaves, não apresentando caudal permanente durante parte do ano.
Relativamente à qualidade da água, esta encontra-se fortemente condicionada pelo caráter sazonal do
caudal e pelas características climáticas da região, não tendo sido identificadas fontes poluidoras diretas
a montante do local de implantação da barragem. Todavia, a utilização agropecuária dos solos (e
consequentemente aplicação de adubos, corretivos orgânicos ou fitofármacos) poderá ser encarada
como uma fonte difusa.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área do projeto da Barragem do Marnel localiza-se no Aquífero
Cuba-S. Cristóvão, composto por rochas metamórficas e ígneas metamorfizadas, com uma espessura
alterada reduzida, uma infiltração média na ordem dos 10% dos valores médios anuais de precipitação e
uma produtividade média de 2,75 l/s.
O índice de vulnerabilidade DRASTIC mostra que esta zona do aquífero apresenta vulnerabilidade baixa
a moderada, muito condicionada pelas características fraturadas do maciço e pela baixa condutividade
hidráulica do aquífero.
Em anexo, apresenta-se um relatório do cruzamento do local de implantação da barragem do Marnel
com as várias condicionantes e servidões.
Avaliação de impactes
Fase de construção
Os principais impactes irão verificar-se sobretudo nos recursos hídricos superficiais, na fase de
construção, como consequência das intervenções no terreno para construção da barragem e
infraestruturas de rega, e na fase de exploração, devido à exploração da albufeira para utilização na rega
do projeto hidroagrícola a ela associado.
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Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a instalação de estaleiros
de obras associadas à construção da barragem, abertura de acesso à obra, desmatação e limpeza do
terreno, da barragem e albufeira, e infraestruturas de rega, provocando:


a impermeabilização dos solos, que favorece o escoamento superficial, o que se traduz num
aumento dos caudais de ponta de cheia nas linhas de água, mesmo que temporárias;



o potencial aumento da carga poluente nas linhas de água resultante da movimentação de terras
e de máquinas e de eventuais derrames acidentais de óleos, hidrocarbonetos e outros
lubrificantes das máquinas envolvidas na construção do empreendimento; associado 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 de cofragem e
betonagem.

Considera-se um impacte negativo, provável, direto, temporário, reversível e de magnitude variável e
pouco significativo, associado ao aumento da compactação do solo e a alterações na qualidade da água.
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 ano em que esta fase ocorre, tendo em conta a marcada irregularidade
anual pluviométrica, considera-se que este impacte será negativo, provável, direto, reversível, pouco
significativo e temporário.
Fase de exploração
Na fase de exploração do empreendimento, os principais impactes relacionam-se 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.
Assim, os principais impactes estarão relacionados com:


a redução do caudal na linha de água onde se implanta a barragem (efeito de barreira), devido à
transformação de um sistema hidrológico lótico, em lêntico. 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. Considera-se que este será um
impacte negativo, direto, certo, localizado, permanente, irreversível, e de magnitude reduzida e
de alguma significância;



a potencial alteração da qualidade da água na albufeira a criar, decorrente do uso de fertilizantes
e pesticidas na rega dos espaços agrícolas, podendo potenciar a contaminação de linhas de água
a jusante. Considera-se que este será um impacte negativo, provável, direto, temporário,
reversível e pouco significativo.

Serão ainda expectáveis impactes devido à regularização dos volumes afluentes, uma vez que a
presença da barragem poderá 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.
A implantação da Barragem do Marnel irá reduzir as afluências à albufeira da Barragem de Vale do Gaio
(localizada no rio Xarrama, a cerca de 27 km) que estimam em 1,7 %. Este impacte será negativo, tanto
para a albufeira de Vale do Gaio, como para a bacia de drenagem do rio Xarrama, a jusante da
confluência com a ribeira do Regedor, durante o tempo de existência da barragem que se pretende
construir.
Importa contudo salientar, que a existência atual e o funcionamento do Circuito Hidráulico de Vale de
Gaio, que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), permite a ligação da
albufeira de Vale do Gaio ao EFMA, pelo que este impacte diminui de relevância. Este circuito hidráulico
constitui o troço final do Circuito de Ligação Alvito – Odivelas – Vale do Gaio e consiste num conjunto de
infraestruturas hidráulicas que têm por objetivo o transporte e armazenamento de água aos
reservatórios da Baronia e de Barras para beneficiação de cerca de 3 910 ha de novas áreas de regadio,
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distribuídas pelos sub-blocos de rega de: Torrão, Barras, Baronia Baixo, Baronia Alto, Alvito Baixo e
Alvito Alto.
Por outro lado, considerando que o contributo da bacia hidrográfica da ribeira do Regedor, no ponto de
confluência com o Xarrama, é de 2,63 hm3, em ano médio (dados do PGRH da RH6), e que a redução de
escoamento correspondente ao volume que se pretende armazenar na albufeira da barragem projetada
é de 991 471 m3, verifica-se que os caudais gerados na área da bacia a jusante da secção da barragem
projetada correspondem a cerca de 1,6 hm3 (1 638 529 m3), valor que é superior à soma das utilizações
já atualmente efetuadas no troço do rio Xarrama imediatamente a jusante da sua confluência com a
ribeira do Regedor.
Assim, considera-se o impacte devido à regularização da bacia da ribeira do Regedor, como negativo,
direto, certo, localizado, permanente, de magnitude moderada e alguma significância, embora
reversível, através da manutenção de um adequado regime de caudais ecológicos.
Os impactes na fase de desativação serão semelhantes aos da fase de construção.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes produzidos durante a fase de
construção resultam dos trabalhos relacionados com a construção da barragem e dos órgãos anexos,
nomeadamente os órgãos adutores e a instalação dos pivôs, promovendo infiltração de águas
contaminadas, aumento da vulnerabilidade e da suscetibilidade à contaminação.
As ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação de estaleiros, circulação de
máquinas e veículos, obras de construção terão um impacte negativo, provável, direto, temporário,
reversível, de magnitude variável e pouco significativo, associado a alterações na qualidade da água
subterrânea.
Na fase de exploração, os principais impactes estão relacionados com a infiltração de águas superficiais
contaminadas, contaminação do aquífero, lixiviação de compostos utilizados na fertilização e
tratamento das áreas regadas, aumento da vulnerabilidade e da suscetibilidade à contaminação.
Consideram-se estes impactes como negativos, diretos e de magnitude reduzida (devido à natureza do
aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida).
Para além disso, a presença da albufeira 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 nessa zona.
Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos sobre os
recursos hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e compensação adequadas,
os referidos impactes poderão ser atenuados para que sejam assegurados e salvaguardados os aspetos
fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água.

4.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS
Caracterização da situação atual
Aves estepárias
O biótopo característico da área do projeto é de pastagem extensiva, estando associado a este, espécies
tipicamente estepárias. Entre as várias espécies que aqui ocorrem destacam-se as espécies que levaram
à designação da ZPE de Évora e com ocorrência confirmada na área do projeto.
A ZPE de Évora foi recentemente designada devido à existência de aves estepárias, nomeadamente por
conter os núcleos de abetarda (Otis tarda) mais viáveis a longo prazo, incluir as áreas com as maiores
densidades de sisão (Tetrax tetrax) conhecidas a nível nacional e as principais colónias de peneireirodas-torres (Falco naumanni).
Em 2010 a densidade de machos de sisão por 100 ha atingiu o seu máximo de 8,15 (dados
disponibilizados pelo coordenador do censo Dr. João Paulo Silva, do Parque Natural da Serra de São
Mamede). Este valor é dos valores mais elevados de sempre não só ao nível da ZPE como a nível
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nacional, só ultrapassado pela ZPE de Cuba, com 8,21 machos/100ha. De referir que em Espanha o
registo máximo é de 7 machos reprodutores/100ha (Silva & Pinto, 2006)1, abaixo dos valores registados
em 2010 para esta ZPE.
De acordo com Silva & Pinto (2006) as áreas de alta densidade deverão ser consideradas as de maior
interesse para a conservação da espécie em Portugal e possivelmente corresponderão também a áreas
importantes para a sua conservação num contexto internacional, dado que a população mais viável para
a espécie se encontra concentrada na Península Ibérica.
A área do projeto constitui, contudo, a segunda melhor zona para a espécie dentro da ZPE, com 1 a 2
machos reprodutores/100ha e pequenos bandos de inverno (Silva & Pinto, 2006). O projeto intersecta,
portanto, um local de Importância Média para a espécie.
O projeto encontra-se ainda dentro do raio de 1,5 km em torno de uma das colónias de peneireiro-dastorres, com 4 a 6 casais (1,4 a 2,2% da população nacional). Tendo em conta que é frequente a utilização
do critério de 1% da população de um território para a definição de zonas importantes para a
conservação, a colónia em causa é de todo importante para a manutenção do estado de conservação
favorável da espécie no território português, conforme se encontra previsto nos objetivos da Diretiva
Aves.
O quadro que se segue apresenta as espécies alvo da ZPE com ocorrência confirmada na área do
projeto.
Espécie
Peneireiro-das-torres
Falco naumannii
Sisão
Tetrax tetrax
Tartaranhão-caçador
Circus pygargus
Alcaravão
Burhinus oedicnemus
Calhandra-real
Melanocorypha Calandra

Estatuto
mundial
Globalmente
Ameaçada
Globalmente
Ameaçada

Anexo I
Prioritária
Anexo I
Prioritária

--

Diretiva Aves

Estatuto Nacional2
(Cabral et al. 2005)

Utilização da área

Vulnerável

Habitat de caça da
colónia

Vulnerável

Reprodução

Anexo I

Em Perigo

Reprodução

--

Anexo I

Vulnerável

Reprodução

--

Anexo I

Não ameaçada

Reprodução

Ictiofauna
Os dados da carta piscícola (Ribeiro et al, 2007)3 confirmam a presença das espécies presentes na ribeira
de Peramanca, perto da aldeia de S. Brás do Regedouro e no rio Xarrama, perto de Viana do Alentejo,
como indicado no quadro que se segue.
Espécies de peixes
Boga-portuguesa
Chondrostoma lusitanicum
Bordalo
Squalius alburnoides
Barbo
Barbus bocagei

Directiva Habitats

4

5

Estatuto de Ameaça

Anexo B-II

Criticamente em Perigo de
Extinção – CR

Anexo B-II

Vulnerável - VU

--

Pouco preocupante - LC

Locais de captura
Ribeira de Peramanca
Rio Xarrama
Ribeira de Peramanca
Rio Xarrama
Rio Xarrama

1

Silva, JP, Pinto, M (2006). Relatório Final da Acção 2 do Projecto LIfe Natureza Conservação do Sisão no Alentejo
(LIFE02NAT/P/8476): Inventariação dos núcleos do Alentejo. Instituto da Conservação da Natureza. Relatório não publicado.
2
Cabral MJ (coord.), Almeida J, Almeida PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim JM, Queiroz AI, Rogado L &
Santos-reis M (eds) (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa.660pp.
Ribeiro, F., Beldade, R., Dix, M. & Bochechas, J. (2007). Carta Piscícola Nacional. Direcção Geral dos Recursos FlorestaisFluviatilis, Lda. Publicação Electrónica (actualizada em 22/06/2009).
4
Anexos do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro: B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.
5
[Cabral et al, 2005].
3
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Destaca-se a presença de uma espécie com o estatuto de conservação mais ameaçado, a bogaportuguesa, com ocorrência imediatamente a jusante do projeto no rio Xarrama.
Avaliação de impactes
Aves estepárias
Em termos das aves estepárias e da conservação da integridade da ZPE de Évora, os impactes negativos
mais relevantes são:
Fase de construção


Destruição do habitat estepário na área correspondente à albufeira da barragem devido à
escavação e posterior alagamento; Este impacte negativo é permanente e pouco significativo
sobre as populações de sisão;



Perturbação durante a fase de construção dos locais de reprodução de sisão e peneireiro-dastorres. Impacte negativo temporário e significativo em especial sobre a colónia de peneireirodas-torres.
Fase de exploração



Destruição de 35ha habitat estepário, por inundação permanente de pastagens extensivas. A
destruição do habitat estepário afeta de forma negativa todas as aves estepárias. No caso do
peneireiros-das-torres o habitat disponível em torno da colónia é fundamental para a
conservação da mesma. A diminuição da área de alimentação equivale à necessidade de maiores
deslocações, e por sua vez a maior gasto de energia e por consequência a uma diminuição do
sucesso reprodutor. Estudos com telemetria de uma das colónias desta espécie revelaram que
52,5% das aves em alimentação estavam situadas até 1 500 m de distância à colónia. É referido
que as áreas até 1,5 km da colónia são as mais utilizadas para alimentação até à fase de
incubação e que a partir deste período passam a ser utilizadas zonas até 5 km, nomeadamente
durante o período de alimentação das crias (Franco et al., 2004; Ventim et al., 2004). Sendo este
impacte certo, negativo e com forte probabilidade de ser significativo, uma vez que afeta mais de
1% da população nacional desta espécie.



Afetação de 53 ha de habitat estepário fora da ZPE como resultado da intensificação agrícola,
mas ainda sob a área de influência dos 5 km da colónia de peneireiro-das-torres. A Diretiva Aves
aplica-se a todo o território nacional, em concreto o artigo 11º do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24
de fevereiro, refere que é necessário salvaguardar as áreas de reprodução e repouso das
espécies dos anexos mesmo fora das áreas classificadas.

Assim sendo, existe um efeito cumulativo dos impactes resultantes da perda de habitat pelo
enchimento da barragem e pela intensificação agrícola na ordem dos 78 ha. Por outro lado, há que ter
em conta que o projeto hidroagrícola em apreço possibilitará a manutenção do sistema extensivo na
restante parte da herdade, tornando-o economicamente viável e sustentável. Ou seja o projeto
permitirá a manutenção do sistema extensivo favorável à ocorrência das aves estepárias alvo da
classificação da ZPE nos outros 1 150 ha da Herdade, que de outra forma poderiam estar em risco por
perda de viabilidade económica e serem votados ao abandono ou reconvertidos para culturas mais
rentáveis, mas menos propícias às aves estepárias.
Após o balanço entre os impactes negativos esperados e os benefícios da implementação do projeto
considera-se que os impactes sobre a população de sisão e de peneireiro-das-torres são negativos
permanentes e significativos mas com as medidas de minimização adequadas o seu efeito pode ser
bastante reduzido.
Ictiofauna
Fase de exploração:


Disseminação de espécies exóticas. Uma das principais ameaças à conservação das espécies
piscícolas autóctones é a disseminação das espécies não indígenas, quer a partir de Espanha quer
transportadas pelas pessoas locais. Na bacia do Guadiana, vizinha ao projeto, estão registadas 17
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espécies não indígenas versus as 11 naturais da bacia do Guadiana, pelo que facilmente serão
transportadas para mais um plano de água favorável à sua ocorrência. Estes planos de água
como o desta barragem são propensos em serem focos de disseminação das espécies exóticas,
pelo que terão que ser tomadas medidas de contenção das mesmas para jusante. Trata-se de um
impacte negativo permanente e muito significativo sobre a conservação das espécies piscícolas
indígenas do rio Xarrama e em especial sobre a população de boga-portuguesa.

4.4. PAISAGEM
Caracterização da situação atual
Segundo o EIA, a área de estudo, que corresponde a um buffer de 3 000 m em redor do plano de água
da barragem, encontra-se integrada em três unidades de paisagem das Unidades de Paisagem em
Portugal Continental (DGOTDU): Montados da Bacia do Sado, Campos Abertos de Évora e Terras de
Amareleja-Mourão.
O EIA identificou as unidades de paisagem adotadas para a área de estudo. Estas unidades resultam da
associação entre as classes de uso do solo e os planos de água identificados a partir da cartografia
militar:


Território Artificializado: Esta unidade visual encontra-se associada aos espaços edificados (e/ou
de equipamentos correspondentes na sua maioria a edificado de cariz residencial ou de apoios
agrícolas), a infraestruturas viárias ou a espaços verdes urbanos e de equipamentos, com
reduzida expressão na área de análise, totalizando cerca de 0,98% da área de intervenção. O EIA
considera esta unidade com baixa qualidade visual.



Áreas Agrícolas e Agroflorestais: Corresponde à maior extensão observada na área de estudo,
traduz-se na imagem que mais rapidamente se associa à mesma e representa 82,00% do
território observado. O EIA considera esta unidade com média qualidade visual.



Florestas e Meios Naturais e Seminaturais: Corresponde a áreas de floresta, com maior
incidência no quadrante noroeste, e representa 15,63% da extensão do território observado. O
EIA considera esta unidade com média a elevada qualidade visual.



Corpos de Água: Representa os cursos e planos de água e respetivas galerias ripícolas com maior
importância observados na área de estudo, e ocupam cerca de 1,38% da extensão de território
estudado. O EIA considera esta unidade com elevada qualidade visual.

De acordo com o EIA, a área de estudo tem maioritariamente uma elevada capacidade de absorção
visual e uma sensibilidade visual baixa.
Avaliação de impactes
Fase de construção
A fase de construção irá provocar impactes negativos decorrentes da movimentação terras e
terraplanagens necessárias, movimentação de máquinas e equipamentos, construção das
infraestruturas e instalação, utilização do estaleiro e caminhos de acesso.
De acordo com a análise apresentada no EIA, 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.
Fase de exploração
No que se refere à fase de exploração, o EIA considera que a alteração da morfologia do terreno, a
submersão de zonas abrangidas pela albufeira, a oscilação sazonal do plano de água irá gerar impactes
negativos e significativos na paisagem.
Por outro lado, considera que poderão ocorrer impactes positivos e significativos com a criação de um
novo plano de água e pouco significativos com a manutenção das áreas circundantes e acessos.
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Em conclusão, o EIA considera que através da análise das manchas de visibilidade, a implantação da
Barragem do Marnel assume um impacte visual medianamente significativo no contexto fisiográfico em
que se insere.

4.5. SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO
Caracterização da situação atual
Para a caraterização dos solos foi utilizada a Carta dos Solos de Portugal e a Carta de Capacidade de Uso
do Solo, à escala 1:50 000, editadas pelo SROA (Serviços de Reconhecimento Ordenamento Agrário,
Ministério da Economia e Secretaria de Estado da Agricultura).
De acordo com o EIA, verifica-se uma grande preponderância dos Aluviossolos Modernos de textura
ligeira, sem carbonatos (Al) e dos Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-Aluviossolos
dealuviões ou coluviais, de textura ligeira (Cal). Em conjunto, estas duas tipologias correspondem a
45,4%, ou seja, a quase metade da área de estudo.
A caracterização da capacidade de uso do solo apresentada no EIA baseou-se na Carta de Capacidade
de Uso do Solo 40-A à escala 1:50 000 (SROA 1969). Assim, o EIA refere que praticamente 50% da área
corresponde à classe de capacidade C (limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados e
susceptível de utilização agrícola pouco intensiva). Cerca de 40% corresponde à classe mista C+D. Por
fim apenas 10% corresponde à classe de capacidade de uso D (limitações severas, riscos de erosão
elevados a muito elevados, e poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e
exploração florestal).
Relativamente à ocupação do solo, a área de intervenção do projeto apresenta um uso
predominantemente agrícola, com áreas de pastagens de sequeiro. Este uso intensivo determinou o
interesse para a avifauna, em especial estepária, não se observando outros sistemas biofísicos
relevantes. Também a linha de água não apresenta vestígios de galeria ripícola ou de um sistema
ribeirinho equilibrado.
Os usos atuais do solo existentes na área de intervenção do projeto são então os seguintes:
Pousio – Culturas anuais de sequeiro: área agricultada com cereal. Este uso vai ser afetado em cerca de
37 ha com a construção da barragem e do regolfo, e em cerca de 55,6 ha com a implantação dos pivôs e
respetiva área. Refere o Aditamento ao EIA que esta área é desprovida, na sua grande maioria, de
vegetação autóctone, verificando-se a presença de zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris) e de
pereira-brava (Pyrus bourgaeana). Na zona onde se pretende instalar o pivô, existe uma pequena
mancha de eucaliptal.
Linha de água: é referido no o Aditamento ao EIA que esta unidade se encontra desprovida de galeria
ripícola, existindo apenas algumas espécies de herbáceas e alguns núcleos de juncos. Esta linha de água
vai ser afetada em cerca de 1 ha com a construção da barragem e ainda com a criação da área de
regolfo. A colocação dos pivôs afetará cerca de 0,1 ha deste uso.
Avaliação de impactes
Os impactes sobres estes fatores ambientais verificam-se em dois momentos distintos, sendo o primeiro
na fase de construção, onde ocorrem os principais impactes, e o segundo, na de exploração.
Fase de construção
Assim, na fase de construção, as ações geradoras de impactes negativos serão as seguintes:


Remoção do coberto vegetal existente numa área de cerca de 35,06 ha, a qual será submersa
pela futura albufeira. Desta área serão ainda retirados cerca de 6,9 ha para a construção da
barragem. Os impactes gerados serão negativos significativos, considerando a área a inundar, no
entanto, atendendo a que uso atual do solo não apresenta elevado valor económico e
conservacionista, e que serão adotadas as medidas de minimização preconizadas no presente
parecer, os impactes identificados assumem menor significância.



Remoção do coberto vegetal da área correspondente às estruturas lineares a implementar que
farão a ligação entre a barragem e os pivôs de rega. O correspondente impacte será negativo,
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mas muito pouco significativo, uma vez que se tratam de valas com pouca largura e pouca
profundidade e que o uso dominante são os pastos naturais.
Fase de exploração
Na fase de exploração os impactes gerados estarão associados às seguintes ações:


Alteração do uso atual do solo por substituição de pastagens naturais por culturas regadas, numa
área de cerca de 53,8 ha. Em termos ambientais, o impacte gerado será negativo, embora pouco
significativo, pois haverá conversão de cerca de 53,8 ha de área de sequeiro para regadio. Sendo
esta uma cultura mais produtiva, será mais rentável economicamente.

4.6. SOCIOECONOMIA
Caracterização da situação atual
A freguesia onde o projeto se localiza caracteriza-se por forte repulsão demográfica, perdendo cerca de
15% da sua população residente entre os dois últimos censos e apresenta, em 2011, uma densidade
demográfica de apenas 3,5 hab./ Km² e um índice de envelhecimento de 207% muito superior ao da
sede de concelho (137%).
Dada a proximidade à sede do concelho, embora tratando-se de uma freguesia rural, segundo o último
Censo (2011) a maioria da população ativa trabalha no sector terciário (69%), embora com uma
ocupação no sector primário (12%) superior à da sede do concelho; a taxa de desemprego situa-se em
6,2%, uma das mais baixas da região e inferior à média do concelho.
A importância do sector terciário foi acompanhada pela perda progressiva do sector agrícola.
De acordo com dados de 2009, no concelho de Évora existiam um total de 1073 explorações agrícolas,
com uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) média de 99 ha, e um total de 118.588 ha de área agrícola.
Destes, 101.451 ha eram ocupados com explorações de dimensão superior a 50 ha, havendo 411
explorações com menos de 1 ha.
Avaliação de impactes
Fase de construção
Serão esperados impactes negativos devido ao aumento do nível de ruído, ao acréscimo de tráfego de
pesados, à emissão de poeiras, embora sejam considerados temporários e pouco significativos tendo
em conta a curta duração dos trabalhos (2 a 3 meses) e o afastamento de cerca de 2,6 km do povoado
mais próximo.
Prevêem-se ainda impactes negativos, temporários, diretos mas pouco significativos sobre a exploração
agropecuária devido à limitação de zonas de circulação do gado na herdade, em consequência das obras
associadas à instalação de equipamentos, de condutas e da construção da barragem.
No entanto, em resultado das atividades de construção e de aquisição de equipamentos o projeto irá
proporcionar, investimento, criação de emprego direto e indireto e dinamização em diversos sectores
económicos, direta ou indiretamente relacionados com a atividade de construção, e ainda desencadear
uma influência positiva na restauração e comércio local.
Assim, serão expectáveis impactes positivos, embora temporários, e que poderão ser significativos na
economia local atendendo a que será necessário o recurso a cerca de 10 trabalhadores, sendo que o
aglomerado mais próximo – S. Brás do Regedouro – é de muito reduzida dimensão.
Em termos de acessibilidades, de acordo com o Aditamento, a fase de construção irá implicar a criação
de caminhos de serviço e apoio à obra, que será desenvolvido um caminho sobre a zona do paredão da
barragem, sendo que o outro será criado sobre a mancha de empréstimo. A construção destes dois
caminhos de serventia à obra irão induzir impactes negativos sobre o uso do solo, sobre a população de
S. Brás do Regedouro e sobre os habitantes do Monte do Marnel (caseiros, da parte do proponente) e
do Monte das Mascarenhas. Estes impactes serão, no entanto, pouco significativos na medida em que
estes caminhos serão construídos sobre as áreas que serão intervencionadas pelo projeto,
designadamente o paredão e sobre a zona de regolfo, não sendo assim gerados novos impactes
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negativos. As acessibilidades que ficarão em mau estado, decorrente da passagem de veículos pesados
afetos à obra, serão objeto de recuperação, tal como preconiza a respetiva medida constante do
presente parecer.
Fase de exploração
Segundo o EIA, os principais impactes associados à barragem têm uma natureza essencialmente indireta
na medida em que decorrerão da atividade de regadio, prevendo-se que o rendimento adicional na
exploração poderá cifrar-se em 50 a 100 mil euros/ano, pelo que os impactes expectáveis serão
positivos, significativos a muito significativos na rentabilidade e na sua viabilidade.
Consideram-se ainda impactes positivos os efeitos indiretos na criação de emprego e nas atividades
complementares ligadas ao regadio.
Para garantir que as acessibilidades sejam asseguradas entre a povoação de S. Brás do Regedouro e os
Montes do Marnel e das Mascarenhas e, ainda, garantir a ligação entre estes dois montes, o Aditamento
ao EIA propõe a construção de dois novos caminhos, na fase de exploração. A construção destes
caminhos minimizará os impactes negativos gerados pela inutilização das acessibilidades acima
referidas.

4.7. QUALIDADE DO AR
Caracterização da situação atual
A zona de implementação do projeto localiza-se a sueste da povoação de S. Brás do Regedouro, a uma
distância de cerca 2.600 m (distâncias lineares determinadas a partir de um ponto central), verificandose, na envolvente, um uso do solo essencialmente agrícola.
A direção predominante dos ventos nesta zona são do quadrante noroeste e a velocidade do vento é
inferior a 6 km/h.
De acordo com o modelo de previsão utilizado na caracterização da qualidade do ar, e referido no EIA, o
local de deposição de partículas situa-se na direção contrária à do recetor sensível mais próximo.
Avaliação de impactes
Fase de construção
Durante a fase de construção as emissões atmosféricas de partículas resultam essencialmente de:


Operações de movimentação de terras e construção de infraestruturas associadas ao projeto.



Circulação de veículos e equipamentos envolvidos (camiões, buldozers, escavadoras, etc.).



Construção de caminhos e vias de acesso.

As emissões de poluentes atmosféricos, resultantes das ações de obra, irão provocar no local o aumento
de partículas em suspensão (PM10 e PM2,5) e de gases com emissão dos poluentes Partículas, NOx,
Hidrocarbonetos (HC), SO2 e COV, não havendo, contudo, recetores sensíveis na envolvente próxima.
Assim, e uma vez que será uma fase delimitada no tempo e que cessa com o fim da obra, considera-se
que os impactes decorrentes desta fase serão negativos, temporários e pouco significativos.
Fase de exploração
Para a fase de exploração não se preveem impactes negativos relevantes.
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4.8. AMBIENTE SONORO
Caracterização da situação atual
Os recetores sensíveis mais próximos do local de implantação do projeto são conjuntos habitacionais de
um piso pertencentes à povoação de São Brás do Regedouro, a cerca de 2 600 m do local de construção
da barragem.
Foram efetuadas medições para caracterizar a situação de referência junto à povoação de São Brás do
Regedouro. De acordo com os resultados obtidos, o EIA conclui que não existem quaisquer fontes
sonoras de natureza ruidosa de carácter permanente, tendo o ruído ambiente avaliado sido constituído
por ruídos naturais (vento, animais, tráfego rodoviário distante). Os valores apresentados encontram-se
dentro dos intervalos estabelecidos para “zonas sensíveis”.
Avaliação de impactes
Fase de construção
Na fase de construção os impactes negativos relacionados com o aumento dos níveis sonoros são
resultantes da instalação e funcionamento do estaleiro, funcionamento de maquinaria da obra
(retroescavadora, bulldozer, etc.), da circulação de veículos pesados, e da construção das infraestruturas
do projeto. Dada a distância a que se encontram os recetores sensíveis, na fase de construção da obra
não se preveem impactes negativos relevantes.
No que se refere ao aumento do tráfego de veículos pesados, haverá um acréscimo no fluxo de tráfego
rodoviário, principalmente de veículos pesados. No entanto, as passagens destes veículos apenas
ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta fase, não se verificando a passagem de
veículos pesados de transporte de terra pelo interior da povoação, já que toda a terra movimentada
terá origem e destino na Herdade do Marnel. Excetuam-se os veículos de transporte de betão pronto,
que poderão utilizar a via de acesso à Herdade do Marnel, atravessando a povoação de S. Brás do
Regedouro. No entanto, não é espectável que os movimentos sejam superiores a quatro veículos por
dia, e num limite de tempo não superior a 15 dias úteis. Assim, este impacte apesar de negativo, será
pouco significativo e temporário.
Fase de exploração
Na fase de exploração, o EIA considera que nesta fase não ocorrerão quaisquer atividades de natureza
ruidosa que possam alterar ou contribuir para uma alteração do ruído ambiente característico das zonas
sensíveis.

4.9. PATRIMÓNIO
Caracterização da situação atual
Para a caraterização da situação de referência do Descritor Património foi considerada como área de
estudo o conjunto formado pela área de incidência do projeto (AI) que inclui a área de intervenção
direta da barragem, respetivos órgãos anexos, albufeira e a área de implantação dos pivôs de rega,
condutas de adução e respetiva zona a regar.
Na fase de pesquisa bibliográfica o trabalho foi orientado para a recolha de informação referente ao
«contexto histórico e geográfico da região» onde está inserida a infraestrutura em estudo, bem como
para a «identificação de eventuais sítios arqueológicos ou elementos arquitetónicos» (EIA, p.97).
Para a caracterização da situação de referência procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental,
consulta das bases de dados patrimoniais, análise toponímica e à prospeção sistemática da área de
estudo do projeto.
Dos trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado na área de estudo, resultou a
referência a uma ocorrência patrimonial (Anta do Marnel) nas proximidades da área de afetação da
obra, cujas coordenadas fornecidas pelo Portal do Arqueólogo apontavam a localização fora da área de
incidência do projeto.
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Durante o trabalho de campo foram identificadas 4 ocorrências patrimoniais, localizadas na área de
incidência do projeto, respetivamente, ocorrência nº 1 (Tanque do Marnel), ocorrência nº 2 (Tanque do
Marnel 1), ocorrência nº 3 (Tanque do Marnel 2), estruturas hidráulicas – poço e tanques – utilizados
como bebedouro para animais e ocorrência nº 4 (passadeiras em granito), usadas como passagem
quando o caudal da ribeira do Regedor aumenta.
No que respeita à Anta do Marnel, os trabalhos de campo não permitiram a sua relocalização no local
indicado pelas coordenadas. Segundo o EIA, trata-se de uma zona arborizada com afloramentos
rochosos e com acumulações de pedras recolhidas durante a lavoura localizada fora da área de
incidência do projeto. Refira-se que a única referência a este monumento dizia respeito à base
cartográfica utilizada para localizar o sítio, uma carta 1:50 000, sendo de admitir que a existir não será
«no local referido nas bases de dados consultadas, admitindo a possibilidade de erro face à cartografia
utilizada» levantando-se ainda «a hipótese do monumento ter sido destruído ou mesmo entulhado»
(Relatório EIA, pp. 100-101).
No que respeita às condições de visibilidade para a deteção de ocorrências, de acordo com o
Aditamento, a cobertura vegetal «era rasteira» e o «relevo pouco acentuado com muito boa
visibilidade» (Aditamento do EIA - Anexo B - Descritor Património, p. 13).
Avaliação de impactes
Face às ocorrências identificadas, o EIA conclui que apenas a ocorrência nº 4 (passadeiras sobre a ribeira
do Regedor), de valor patrimonial reduzido, poderá ser diretamente afetada por destruição/submersão
uma vez que se localiza na proximidade da mancha de empréstimo, no interior da futura albufeira.
Não se deve porém excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património arqueológico
na fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se
possam encontrar ocultos, quer pela vegetação quer pelo solo.
Considera-se fundamental a implementação de medidas de minimização para a Fase Prévia ao
Licenciamento e para a Fase de Construção, de modo a garantir a salvaguarda dos elementos
patrimoniais supra referidos e de outros que possam não ter sido devidamente identificados.

4.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Os instrumentos de gestão territorial em vigor e que se aplicam à área de intervenção do projeto são:


Plano Regional de Ordenamento do Território – Alentejo (PROTA), publicado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto.



Plano Diretor Municipal (PDM) de Évora, publicado pelo Regulamento n.º 47/2008, de 25 de
Janeiro.

O projeto da Barragem do Marnel tem enquadramento no PROTA na medida em que se insere nas
opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento regional do Alentejo, em que,
simultaneamente, se pretende a diversificação e a qualificação da base económica regional, reforçando
e desenvolvendo os sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas
agro-silvo-pastoril, não descurando a conservação e a valorização do ambiente e do património natural,
garantindo os padrões de biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais, com
medidas de minimização de impactes sobre a flora, fauna e comunidades vegetais existentes.
Relativamente ao PDM, e de acordo com a respetiva planta de ordenamento, a área de intervenção do
projeto insere-se em Espaços de Média e Grande Propriedade (Áreas agrícolas e florestais
indiferenciadas).
No que se refere a condicionantes, a área de intervenção do projeto incide sobre áreas que integram a
Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), incide também sobre a Important
Bird Area (IBA) – Planície de Évora e, ainda, na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Évora, classificada
pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de Fevereiro.
No que se refere à ocupação de solos pertencentes à REN, apesar da delimitação desta servidão não se
encontrar publicada no concelho de Évora e não se encontrarem sistemas abrangidos pelo regime
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transitório desta condicionante, foram quantificadas as áreas de REN a ocupar, referindo o Aditamento
que estas correspondem a 11,3 ha, dos subsistemas cabeceiras das linhas de água e leitos dos cursos de
água e zonas adjacentes. Por força do mencionado no preâmbulo do Regime Jurídico da REN, publicado
no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
Novembro, as infraestruturas hidráulicas são excluídas do elenco de usos e ações interditos,
subordinando-se a sua realização ao disposto na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e
respetiva legislação complementar e regulamentar e aos condicionalismos que possam vir a resultar da
aplicação do presente Decreto-Lei.
Relativamente às áreas do projeto que incidem sobre solos da RAN, num total de 9,376 ha, deverá ser
obtido o respetivo parecer junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN), nos
termos do disposto no n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março.

5. CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à consulta pública do
projeto da Barragem do Marnel.
A Consulta Pública decorreu durante 24 dias úteis, de 12 de Dezembro de 2013 a 16 de Janeiro de 2014.
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
disponibilizada para consulta nos seguintes locais:


Agência Portuguesa do Ambiente.



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.



Câmara Municipal de Évora.

O Resumo Não Técnico (RNT) esteve, também, disponível na Junta de Freguesia de Nossa Senhora da
Tourega (concelho de Évora).
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência:


ANA, Aeroportos de Portugal S.A.



Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea.



ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.



Turismo de Portugal, IP.



Guarda Nacional Republicana - Direção Serviços de Proteção de Natureza e Ambiente (DSEPNA).

A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que a área onde se localiza o projeto em estudo, não está
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a
elas devidas. Este parecer não substitui a necessidade de Consulta à Força Área Portuguesa.
O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea informa que a construção pretendida não se
encontra abrangida por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
A ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações transmite que relativamente à localização da obra
e na perspetiva da identificação de condicionantes que possam existir sobre o terreno afeto ao projeto,
conclui que não existem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área de terreno
apresentado pelo que não coloca qualquer objeção à implementação da obra naquele local.
O Turismo de Portugal IP informa que não foram detetados na envolvente do projeto empreendimentos
turísticos existentes ou previstos na proximidade da área de intervenção do projeto.
Refere a existência de um processo de um empreendimento com projeto com parecer favorável, datado
de 07/10/2008, correspondente a um pedido de informação prévia de um aldeamento turístico de 5*,
na freguesia de N. Sr.ª da Tourega, concelho de Évora, a cerca de 10 km do estudo em análise. Verifica,
ainda, a existência de outro aldeamento turístico, com parecer favorável, datado de 27/03/2007,
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correspondente também a um pedido de informação prévia a instalar na freguesia de Nossa Senhora da
Tourega, concelho de Évora, a uma distância de cerca de 13,5 km do projeto em análise.
Salienta que este projeto se reveste de grande importância a nível do concelho uma vez que vem dar um
forte contributo para o desenvolvimento agrícola da região.
Relativamente aos dois descritores, onde se preveem impactes negativos, mais relacionados com o
turismo - a paisagem e o património cultural e arqueológico, deverão ser implementadas as medidas de
minimização previstas, nomeadamente dos efeitos do projeto sobre o património arqueológico.
Reforça, ainda, a importância de se implementarem as medidas de minimização na fase de construção e
na fase de exploração, os planos de monotorização previstos, destacando-se em particular a proposta
de reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afetados com a construção
da barragem, através da implementação de um adequado projeto de requalificação e valorização
paisagem do local.
A Guarda Nacional Republicana - Direção Serviços de Proteção de Natureza e Ambiente (DSEPNA),
informa que emite parecer favorável a implementação deste projeto, por não existir na área em estudo
qualquer infraestrutura de comunicações nem a referida instalação interferir com a servidão
radioelétrica da GNR.
Manifestaram-se no âmbito deste Projeto, durante o período de consulta Pública, cinco entidades e
nenhuma se opõe à implementação do projeto em avaliação.

6. CONCLUSÕES
O projeto Barragem do Marnel localiza-se na propriedade designada por "Herdade do Marnel e Outeiro
do Xarrama", mas a barragem localiza-se na área do Marnel, a SSE da povoação de S. Brás do
Regedouro, na Freguesia de Nossa Senhora da Tourega, no Concelho e Distrito de Évora.
O local escolhido para a construção é uma secção da ribeira do Regedor, afluente da margem esquerda
do rio Xarrama, na bacia hidrográfica do rio Sado, do qual dista cerca de 7 km, no interior da
propriedade agrícola denominada Herdade do Marnel e Outeiro do Xarrama, na freguesia de Nossa
Senhora da Tourega, concelho e distrito de Évora.
As Herdades do Marnel e Outeiro de Xarrama e anexas perfazem cerca de 1.250 ha, são usadas
fundamentalmente para produção de gado bovino, e apresentam um efetivo de cerca de 600 vacas
reprodutoras e respetivas crias, 12 touros e cerca de 120 novilhas para substituição.
O projeto justifica-se por uma aposta do promotor na agricultura e pecuária. A região tem potencial
agrícola acrescido, desde que se possam utilizar sistemas de rega, e o incremento da produção de gado
também está dependente da possibilidade de produção de alimentos para gado com base em regadio.
Assim, a Barragem do Marnel destina-se a criar uma albufeira que sirva para abastecimento de água
para rega de uma área de 53,8 ha. As áreas a regar terão como finalidade a produção de forragem /
silagem para o gado.
O abastecimento da albufeira está totalmente dependente dos escoamentos pluviais originados numa
bacia hidrográfica de 6,546 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio da ordem dos
1.371.974 m3.
As necessidades de água para rega, de acordo com o projeto, são da ordem dos 600 000 m3, em ano
médio, pelo que, tendo em conta uma taxa de evaporação de cerca de 22%, estarão disponíveis para
rega cerca de 772 311 m3 na albufeira.
A barragem do Marnel será executada em aterro, de perfil homogéneo, dispondo de um descarregador
de cheias frontal implantado na sua margem esquerda e de uma conduta de fundo com 500 mm de
diâmetro. A altura máxima será de 11,90 m, criando uma albufeira com uma área inundada de
350 463 m2 e uma capacidade máxima de 991 471 m3, a utilizar na rega de parcelas adjacentes,
essencialmente com culturas arvenses.
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A jusante da barragem serão instalados 2 pivôs de rega, que cobrem uma área total de 53,8 ha e os
respetivos órgãos adutores à barragem.
Relativamente aos impactes ambientais previstos, verificou-se que, na fase de construção, os impactes
negativos mais significativos, embora temporários, são ao nível dos sistemas ecológicos em que se prevê
perturbações nos locais de reprodução de sisão e peneiro-das-torres. Estas duas espécies são espécies
com estatuto de proteção consideradas como vulneráveis a nível nacional.
Para os outros fatores ambientais, na fase de construção os impactes, de uma maneira geral, são
considerados pouco significativos e minimizáveis com a implementação das medidas de minimização.
Na fase de exploração os impactes negativos considerados mais significativos são os relacionados com
os recursos hídricos e sistemas ecológicos.
Nos recursos hídricos superficiais os principais impactes relacionam-se 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. O efeito de barreira da barragem irá originar 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.
Como impactes cumulativos verifica-se que a implantação do projeto irá reduzir as afluências à albufeira
da Barragem de Vale do Gaio (localizada no rio Xarrama, a cerca de 27 km). Este impacte será negativo,
tanto para a albufeira de Vale do Gaio, como para a bacia de drenagem do rio Xarrama, a jusante da
confluência com a ribeira do Regedor, durante o tempo de existência da barragem que se pretende
construir. No entanto, a existência atual e o funcionamento do Circuito Hidráulico de Vale de Gaio, que
integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), permite a ligação da albufeira de Vale
do Gaio ao EFMA, pelo que este impacte diminui de relevância.
Relativamente aos sistemas ecológicos, na fase de exploração, prevê-se que ocorram impactes
negativos significativos sobre as aves estepárias e a ictiofauna. Para as aves estepárias, os impactes
negativos estão relacionados com a destruição de 35 ha habitat estepário, por inundação permanente
de pastagens extensivas e com a afetação de 53 ha de habitat estepário fora da ZPE como resultado da
intensificação agrícola, mas ainda sob a área de influência dos 5 km da colónia de peneireiro-das-torres.
Assim sendo, existe um efeito cumulativo dos impactes resultantes da perda de habitat pelo
enchimento da barragem e pela intensificação agrícola na ordem dos 78 ha. Por outro lado, há que ter
em conta que o projeto hidroagrícola em apreço possibilitará a manutenção do sistema extensivo na
restante parte da herdade, tornando-o economicamente viável e sustentável. Ou seja o projeto
permitirá a manutenção do sistema extensivo favorável à ocorrência das aves estepárias alvo da
classificação da ZPE nos outros 1 150 ha da Herdade, que de outra forma poderiam estar em risco por
perda de viabilidade económica e serem votados ao abandono ou reconvertidos para culturas mais
rentáveis, mas menos propícias às aves estepárias.
No que se refere à ictiofauna, uma das principais ameaças à conservação das espécies piscícolas
autóctones é a disseminação das espécies não indígenas, quer a partir de Espanha quer transportadas
pela população local. Os planos de água são propensos em serem focos de disseminação das espécies
exóticas, pelo que terão que ser tomadas medidas de contenção das mesmas para jusante. Trata-se de
um impacte negativo permanente e muito significativo sobre a conservação das espécies piscícolas
indígenas do rio Xarrama e em especial sobre a população de boga-portuguesa.
No entanto, considera-se que com a implementação de medidas adequadas, os impactes negativos
poderão ser minimizados.
Por outro lado, a alteração do uso atual do solo por substituição de pastagens naturais por culturas
regadas, ou seja a conversão de cerca de 53,8 ha de área de sequeiro para regadio, trará benefícios
económicos particulares, o que se poderá traduzir num impacte positivo e significativo e indireto na
criação de emprego e nas atividades complementares ligadas ao regadio.
Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos do projeto considera-se
possível propor a emissão de parecer favorável ao projeto “Barragem do Marnel” condicionado ao
cumprimento das condicionantes à execução do projeto, dos elementos a apresentar à Autoridade de
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AIA, das medidas de minimização, dos planos de acompanhamento ambiental da obra, de recuperação
paisagística e de monitorização, a seguir apresentados.

CONDICIONANTES À EXECUÇÃO DO PROJETO
1. Tendo em conta o projeto que é agora avaliado em sede de AIA, não deverá ser alterado o fim para
o qual se destina a água, no que diz respeito à rega (não existem condicionantes ao nível do
abeberamento). Isto é, a água da barragem não deve ser utilizada para a rega de novas áreas, ou
novas parcelas dentro da ZPE, podendo contudo ocorrer um incremento da área regada nas
parcelas do projeto.
2. Obter parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) para ocupação
não agrícola de 9.376 ha de solos integrantes da RAN.
3. Assegurar a manutenção do regime de caudais ecológicos previstos.
4. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e as medidas de minimização deverão ser
incluídos no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo
proponente, para efeitos da construção do projeto.
5. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do projeto.
6. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues à Autoridade de AIA, bem como os
relatórios do acompanhamento ambiental da obra.

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER
1. Planta de localização dos estaleiros, zonas de empréstimo e dos acessos à obra, antes do início da
obra, a qual deve ser elaborada de modo a respeitar, enquanto tal for possível, as várias
condicionantes ambientais. Assim, deverão ser tidos em conta os seguintes aspetos:
- As zonas de empréstimo deverão ser preferencialmente na área a inundar pela albufeira;
- A localização do estaleiro e a deposição de equipamentos necessários à obra deverá ser
considerada no Monte do Marnel;
- Evitar a afetação de áreas sensíveis em termos ecológicos, paisagísticos ou visuais, em
particular as áreas de RAN e de REN.
2. Projeto da estrutura de contenção das espécies piscícolas a colocar no ladrão da barragem. O
desenho da estrutura deverá ser apresentado antes do licenciamento. A estrutura poderá ter como
base o método construído no lago Davis na Califórnia6 ou por base a primeira estrutura
recentemente implementada numa barragem do Alentejo na sub-bacia de Oeiras, com 2,8 ha de
superfície alagada e 7 m de altura de paredão (Fotos 1 e 2).

6

Rischbieter, D. (2000). Structures to Prevent the Spread of Nuisance Fish from Lake Davis, California. North American Journal of
Fisheries Management 20:784-790.
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Foto 1 – Estrutura de contenção de espécies exóticas na Herdade das Romeiras (Mértola)

Foto 2 – Estrutura de contenção de espécies exóticas na Herdade das Romeiras.

3. Projeto a construir da estrutura de nidificação para o Falco naumanni dentro da ZPE de Évora. Esta
estrutura de nidificação deve ser constituída por 30 buracos, num ponto alto entre o monte
Mascarenhas e a albufeira, de modo a que as faces não estejam expostas diretamente a Sul. A
estrutura deverá ser constituída por duas paredes paralelas e o espaço interior fechado com acesso
condicionado às caixas ninho no seu interior (Foto 3). A Liga para a Proteção da Natureza (Castro
Verde) disponibiliza os projetos das estruturas que já foram implementadas. Esta medida deverá
estar implementada até ao limite de 3 anos após a construção da barragem, uma vez que requer
projeto e licenciamento de obras.
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Foto 3 – Parede de nidificação para peneireiro-das-torres no Parque Natural do Vale do Guadiana.

4. Previamente ao licenciamento, o Caderno de Encargos do projeto com todas as medidas dirigidas
para a fase de obra referentes ao Património, as quais deverão igualmente integrar o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).
5. Proposta dos percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais
de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar a destino
adequado, minimizando a passagem no interior de aglomerados populacionais. Esta proposta deve
ser entregue antes do início da obra.
6. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAAO) com todas as medidas e alterações preconizadas,
Plano de integração e recuperação paisagística e Planos de monitorização, antes do início das obras.
7. Cronograma atualizado dos trabalhos a realizar, antes do início das obras.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Projeto
1.

Deverá ser colocada uma estrutura de contenção das espécies piscícolas no ladrão da barragem,
previamente aprovada pela Autoridade de AIA.
Fase de Construção

Planeamento de Obra
2.

A perturbação causada pelas intervenções no terreno (instalação do estaleiro, circulação de
maquinaria, colocação de pivôs etc.) para a implementação do projeto no seu todo pode ser
minimizada se for evitada a época de reprodução das espécies com particular interesse para a
conservação. Desta forma as intervenções no terreno não devem ocorrer no período de 1 de Março
a 30 de Junho.

3.

A construção da barragem deverá ser programada, de forma a realizar-se no período de estiagem
(junho a setembro), o que minimizará os impactes em termos de desvios do caudal natural da linha
de água a represar, do arraste de material sólido e consequente transporte sólido e sedimentação.
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4.

Garantir que a mancha de empréstimo para construção da barragem se localiza dentro do
perímetro da futura albufeira, evitando a destruição da situação natural numa área externa à zona
definida para o empreendimento.

5.

Devem adotar-se medidas adequadas por forma a alterar o mínimo possível o curso natural da linha
de água. Após a cessação dos trabalhos deverá ser reposta a situação inicial, nas zonas afetadas a
jusante da barragem.

6.

Controlar as atividades, nomeadamente agropecuárias, na área envolvente da albufeira, durante a
construção da barragem.

7.

Limitar a intervenção da obras aos locais estritamente necessários, colocando uma vedação para o
efeito, de modo a preservar a envolvente da área de intervenção do projeto.

8.

Cumprimento do horário de trabalho, com a interdição da execução de atividades de construção
que gerem elevado ruído durante os dias úteis, entre as 20:00 e as 08:00 horas, e aos sábados,
domingos e feriados. As atividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a
emissão de uma licença especial de ruído (LER).

9.

Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades responsáveis pela prevenção e
combate a incêndios, nomeadamente os corpos de bombeiros locais de Valongo e os Serviços
Municipais de Proteção Civil.

10. Colocar sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um aumento do
risco de incêndio. Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco de
incêndio nas áreas de intervenção, que passam por utilizar mecanismos com proteções adequadas à
retenção de faíscas.
11. A abertura e/ou beneficiação dos acessos deverá ser adaptada à topografia do terreno. Nestas
obras deverão ser garantidas a drenagem natural dos terrenos e a minimização da contaminação
dos solos e da água.
12. Promover a aquisição de materiais e de serviços locais e regionais.
13. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.
14. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a
natureza, a localização das obras, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a eventual afetação temporária das acessibilidades devido
à utilização da rede viária.
15. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de um livro de
reclamações nas juntas de freguesia afetadas, na portaria do estaleiro e/ou através de telefone ou
endereço de correio eletrónico.
16. Previamente ao início das obras deverá ser efetuado um registo documental que inclua o
levantamento gráfico, fotográfico, descritivo, topográfico e inserção na cartografia da obra da
ocorrência patrimonial nº 4, correspondente às passadeiras sobre a ribeira do Regedor, no caso de
esta se localizar na zona da mancha de empréstimo projetada.
17. Antes do início das obras deverão ser sinalizadas e vedadas permanentemente as ocorrências
patrimoniais identificadas no EIA, bem como as que possam surgir durante a fase de
acompanhamento, situadas a menos de 100 m da frente de obra, bem como dos acessos, manchas
de empréstimo e depósito de terras, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à
obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da
ocorrência.
18. Antes do início da obra, o arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico deverá
realizar prospeção arqueológica sistemática das zonas destinadas a depósito e empréstimo de
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terras, acessos e outras áreas, caso estas se situem em áreas que não tenham sido objeto de
prospeção.
19. Efetuar acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, por um arqueólogo, das
fases de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as ações inerentes à realização
do projeto que consistam na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e
depósito/aterro), até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis. Deverá igualmente ser
garantido caso seja necessário proceder à abertura de novos caminhos.
20. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, após desmatação, das áreas de incidência
do projeto, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, bem
como as áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes.
21. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção
de medidas de minimização complementares como seja o registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras.
22. Sempre que forem identificados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património as ocorrências,
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar, sob a forma de um
relatório preliminar.
23. Os vestígios arqueológicos que forem reconhecidos durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservados in situ, de acordo com parecer
prévio da Tutela do Património, de forma que não se degrade o seu estado de conservação para o
futuro. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela do património cultural.
24. Caso a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada
como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos
vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.
Estaleiros e Gestão de Resíduos
25. O estaleiro deve se localizado num local com declive inferior a 2%.
26. Na zona do estaleiro, deverão ser colocadas placas de aviso das regras de segurança, bem como a
calendarização das obras.
27. As áreas de estaleiro e apoio à obra deverão ser vedadas visualmente, com recurso a painéis. 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.
28. Todos os veículos afetos à obra deverão estar identificados em local visível.
29. 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. Este Plano deve incluir um
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).
30. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário
no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.
31. Nas áreas intervencionadas deverão promover-se sistemas de drenagem e recolha de resíduos
sólidos e líquidos, de modo a evitar possíveis contaminações dos solos.
32. No caso específico de manuseamento e/ou armazenagem de hidrocarbonetos ou outras
substâncias perigosas ou tóxicas, deverão ser construídas bacias de retenção adequadas, de forma a
evitar contaminações acidentais do solo.
33. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
Processo de AIA N.º 2680
Barragem do Marnel

Pág. 24

Parecer da Comissão de Avaliação

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
34. 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.
35. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma
empresa designada para o efeito.
36. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
37. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
38. Efetuar o correto armazenamento dos materiais que forem encontrados durante a escavação e
apresentem vestígios de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, ou das águas superficiais, até esses materiais serem encaminhados
para destino final adequado.
39. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado.
40. O estaleiro deverá ser equipado com instalações sanitárias convenientes, de acordo com o número
de pessoas afetas à obra e as condições hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos terrenos, para que
se possa efetuar a recolha adequada de águas residuais e evitar a sua descarga nas linhas de água.
41. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
Desmatação e Movimentação de Terras
42. Promover a decapagem e o armazenamento da camada de terra viva em pargas de secção
trapezoidal, com altura média de 2 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura, para permitir uma
boa infiltração de água e minorar a compactação do solo e permitir um suficiente arejamento.
43. A desmatação deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos,
procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona intervencionada logo que as
movimentações de terras tenham terminado.
44. Recorrer a solos provenientes do seio da albufeira (10 m abaixo do NPA) para se constituírem como
manchas de empréstimo.
45. 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.
46. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
47. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido.
48. 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 afetada com a localização
de estaleiros de obra de construção e desativação, 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 eliminar o exemplar vegetal atingido.
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Acessos e Transporte de Materiais
49. 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.
50. As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de construção, devendo assinalar-se e
restringir-se os locais de circulação de máquinas e de veículos afetos à obra através de sinalização
adequada.
51. Velocidade de circulação reduzida de veículos pesados, quer no interior da área de intervenção,
quer na envolvente imediata (S. Brás do Regedouro).
52. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
dispersão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamento de obra.
53. Execução de valas que contenham permanentemente água nas saídas previstas de veículos da obra
para as vias pré-existentes exteriores ao projeto, de modo a limpar os pneus de poeiras, para
minimizar a emissão de partículas fora da área de intervenção direta das obras.
54. Os veículos que saiam do local com materiais suscetíveis de levantar partículas fora da área da obra
deverão ser sujeitos a aspersão da sua carga com água ou a cobertura dos materiais, antes de
abandonarem o local.
55. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de
sistemas de drenagem de águas pluviais.
56. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.
57. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter, previamente, os
respetivos planos de alteração à entidade competente para autorização.
Fase de Conclusão da Obra
58. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e a remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósito de materiais,
entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos.
59. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como
os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
Fase de Exploração
60. Adoção do regime de caudais ecológicos proposto no EIA, apresentado no quadro que se segue,
com vista a minimizar os impactes do projeto, resultantes da alteração do regime hidrológico, a
jusante da barragem, devido ao efeito de regularização de caudais, captação e derivação de água e
às perdas de evaporação. O regime de caudais acima deverá, no entanto, ser ajustado, em função
dos caudais realmente afluentes à albufeira, tanto para ano médio como para ano seco.

61. Durante a exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra,
deverá ser fornecida para consulta a carta de condicionantes atualizada, de modo a evitar afetações
desnecessárias nos elementos patrimoniais.
62. Controlo do eventual esvaziamento da albufeira, fazendo preferencialmente as descargas de fundo
lentas e durante o período de Inverno, paralelamente à manutenção de um caudal ecológico.
63. Tendo em conta a existência de uma produção de gado bovino nas Herdades do Marnel e Outeiro
do Xarrama, o acesso dos animais ao plano de água deverá ser interditado em pelo menos 5 metros
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do limite máximo da capacidade da albufeira, por forma a minimizar o impacte produzido na
qualidade da água da albufeira a criar.
64. Evitar a descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras atividades suscetíveis de
degradar a qualidade da água.
65. Evitar a deposição de resíduos junto à albufeira.
66. Evitar a mobilização do terreno a montante, com recurso a alfaias agrícolas, no sentido da linha de
maior declive.
67. Controlar o armazenamento, manuseamento e aplicação de fertilizantes, pesticidas, inseticidas e
outros fitofármacos.
68. Evitar a deposição e ou armazenamento por períodos prolongados de matéria orgânica suscetível
de ser transportada para o plano de água, como por exemplo: palha, feno, resíduos resultantes do
corte de árvores, etc.
69. Evitar a extração de inertes, exceto quando tal se verifique por razões ambientais, para o bom
funcionamento da infraestrutura hidráulica, ou para recuperação da própria albufeira (por exemplo,
extração de sedimentos).
70. Aplicar taxas de rega ajustadas à taxa de infiltração de água no solo.
71. Garantir a boa qualidade da água de rega, de modo a evitar a acumulação excessiva de substâncias
químicas, e outras que poderiam conduzir à salinização e alcalinização dos solos.
72. 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
efetuar nenhuma cultura nesse ano.
73. Cumprimento das boas práticas agrícolas na utilização de fertilizantes e pesticidas na zona de rega
dos pivôs.
74. Procurar manter os solos na zona de Marnel, bem como desenvolver técnicas de gestão e
conservação do solo visando a melhoria das suas características.
75. Tendo em conta o período de vigência da exploração e os impactes permanentes associados, as
medidas de minimização propostas, 76, 77 e 78, devem ser implementadas num prazo alargado
podendo ser revistas ao final de cinco anos após análise da proposta de alteração pelo ICNF. As
medidas de gestão agro-pastoril deverão ser implementadas no primeiro ciclo agrícola logo após a
construção da barragem.
76. Efetuar sementeira de leguminosas que apresentem reconhecido valor para a alimentação da
avifauna estepária, na relação de 1 ha das culturas por cada 50 ha de superfície forrageira (estimase em cerca de 23 ha). Semear e acompanhar até ao fim do seu ciclo, efetuando as necessárias
práticas culturais sementeiras com uma ou mais das seguintes leguminosas: feijão-frade, grão-debico, ervilhaca, chícharo, gramicha, cezirão, tremoço-doce ou trevo-subterrâneo.
77. Não pastorear, cortar forragem, nem mobilizar o solo em 20% da área de pousio entre 15 de Março
e 30 de Junho.
78. Manter um encabeçamento em pastoreio inferior a 0,7 CN/ha de superfície forrageira.
79. Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de outras
aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.
80. Melhoria das condições hidromorfológicas, nomeadamente através do cumprimento da medida
Spf7 constante do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica 6
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834).
81. Embora a capacidade de armazenamento da Barragem do Marnel seja suficiente para a rega de
culturas cujas necessidades hídricas se estimam em cerca de 600 000 m3/ano, a ocorrência
consecutiva de dois ou mais anos secos causa fragilidades no armazenamento e consequente
disponibilização para a rega, pelo que nesses anos se deverá adaptar a área e culturas a regar ao
volume disponível.
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Fase de Desativação
82. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o proponente,
no último ano de exploração, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do
projeto e projetos complementares.
83. Deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando:
-

solução final de requalificação da área de implantação do aproveitamento e projetos
complementares, a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos
de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;

-

ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

-

destino a dar a todos os elementos retirados;

-

definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

-

plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

84. De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento
da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que
forem aplicáveis no momento da sua elaboração.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA
Este plano deverá ser obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação
da obra, para efeitos da sua aplicação na fase de construção, e ter em consideração as seguintes
diretrizes:


Garantir uma fiscalização eficiente no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações do
projeto e as medidas de minimização.



Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas de minimização, devendo receber instruções sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que
desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples
desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais.



A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá equacionar e resolver, em tempo útil,
eventuais situações não previstas na obra, e comunicar à Autoridade de AIA.



Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de, pelo menos, 1:5 000, com todos os
elementos do projeto e as áreas a proteger e salvaguardar, tais como, áreas sensíveis do ponto
de vista ecológico, condicionantes territoriais e servidões, entre outros aspetos identificados no
decorrer do processo de AIA.



Incluir na Planta de Condicionamento as ocorrências patrimoniais identificadas.



A planta de condicionamento deverá ser facultada a cada empreiteiro.



Efetuar acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, por um arqueólogo,
das fases de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as ações inerentes à
realização do projeto que consistam na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e
depósito/aterro), até se atingirem níveis arqueologicamente estéreis. Deverá igualmente ser
garantido caso seja necessário proceder à abertura de novos caminhos.



Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas,
entre outras).



Sempre que forem identificados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património as ocorrências,
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar, sob a forma de um
relatório preliminar.
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Os vestígios arqueológicos que forem reconhecidos durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservados in situ, de acordo com parecer
prévio da Tutela do Património, de forma que não se degrade o seu estado de conservação para
o futuro. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela do património cultural.



Caso a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for
considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.

A periodicidade dos relatórios de acompanhamento de obra deverá ter em consideração a
calendarização do acompanhamento e ser proposta à Autoridade de AIA aquando do aviso do início
das obras.

PLANO DE INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
Implementar um Plano de Integração e Recuperação Paisagística de todos os locais
degradados/intervencionados decorrentes da obra. Este Plano deve considerar os seguintes aspetos:
-

Iniciar a recuperação logo que terminem os trabalhos de construção civil.

-

Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá proceder-se a uma
integração natural, de forma a que, uma vez terminados os trabalhos, os movimentos de
terra pouco ou nada se percebam.

-

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.

-

Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação
paisagística dos principais elementos afetados, nomeadamente estruturas de transporte de
água e muros tradicionais ou outros elementos de valor patrimonial e arqueológico
característico do território, através da implantação de um adequado projeto 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.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de construção
Caso a fase de construção não ocorra durante o período estival, propõe-se a recolha de amostras tendo
em vista a determinação dos seguintes parâmetros:
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Dado o curto prazo de tempo previsto para a construção da barragem, a periodicidade de amostragem
deve ser mensal, desde o início até ao final da fase de construção, permitindo desta forma acompanhar
o desenvolvimento de ações que possam conduzir à degradação da qualidade da água e atuar em tempo
útil, caso se verifique essa necessidade.
A primeira amostra deve ser recolhida antes de se iniciarem quaisquer tipos de trabalhos, constituindose os resultados então verificados como a situação de referência para a qualidade da água na ribeira do
Regedor na área de implantação da barragem do Marnel. O local de amostragem situa-se no ponto de
amostragem A, nas coordenadas M = 207.467; P = 160.613.

Localização do ponto de amostragem proposto para a fase de construção
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Fase de exploração
Deverá ser assegurada a monitorização durante a fase de exploração do projeto. No primeiro ano de
exploração, deverá ser assegurada 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). Os parâmetros a monitorizar encontram-se no quadro que se segue:

Após o primeiro ano, apenas os parâmetros assinalados com * deverão ser objeto 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 suscetível de provocar uma degradação
da qualidade da água, recomenda-se como frequência mínima de amostragem uma vez por ano
(durante o período de rega).
Os locais de amostragem deverão localizar-se nas coordenadas indicadas no quadro que se segue.

Coordenadas dos pontos de amostragem
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ANEXO I
Enquadramento e localização do projeto
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ANEXO II
Relatório de Análise de Condicionantes Ambientais
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Técnico: Joaquim Condeça
Requerente: Sociedade Monterva, Lda
Processo n.º: AIA n.º 2680

Relatório gerado a 15/01/2014

Relatório de Análise de Condicionantes Ambientais
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Militares (m):
X= 207625 Y= 160588
Coordenadas WGS84 (graus decimais):
Longitude= -8.04579 Latitude= 38.41245
Coordenadas ETRS89-PTTM06 (m):
X= 7626 Y= -139411

Limites Administrativos
Região Hidrográfica: RH6 Sado e Mira
Folha da carta militar n.º: 470
Distrito: Évora
Concelho: Évora
Freguesia: NOSSA SENHORA DA TOUREGA

Hidrologia

Hidrogeologia

Escoamento (mm)*: Entre 300 e 400 mm
Precipitação (mm)*: Entre 800 e 1000 mm
Bacia: Sado
Sub-Bacia: Rio Xarrama

Unidade Hidrogeológica: A - Maciço Antigo
Vulnerabilidade à Contanimação(EPPNA)**: Média a baixa
Vulnerabilidade à Contanimação(DRASTIC)**: Intermédia
Sistema Aquífero(INAG): Sem classificação de aquífero pelo INAG
Sistema Aquífero(ERHSA): Évora-Montemor-Cuba (Sector Cuba)

Massas de Água**
M.A. Rios mais próxima

M.A. Lagos/Albufeiras

Nome: Ribeira do Regedor
Distância(m): 1302
Código: PT06SAD1248
Bacia da M.A. Rios: Ribeira do Regedor
Cod.: PT06SAD1248
Estado Geral: Razoável (e Inferior a Bom)
Estado Ecológico: Indeterminado Estado Químico: Indeterminado

M.A. Subterrâneas
Nome: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado
Código: PTA0x1RH6
Estado Geral: Razoável (e Inferior a Bom)
Estado Químico: Insuficiente
Estado Quantitativo: Bom

Nome:
Código:
Estado Geral:
Estado Ecológico:
Estado Químico:

M.A. Costeiras
Nome:
Código:
Estado Geral:
Estado Ecológico:
Estado Químico:

M.A. Transição
Nome:
Código:

Estado Geral:
Estado Ecológico:

Estado Químico:

* Fonte: Atlas do Ambiente
** Fonte: PGBH
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Relatório de Análise de Condicionantes Ambientais
Zonas Protegidas - Lei da Água
Sem Captações de Abastecimento Público a menos de 1000 m
Zona de Protecção Alargada: Fora de zona de protecção alargada Cod.:
Zona de Protecção Intermédia: Fora de zona de protecção intermédia Cod.:
Zona de Protecção Imediata: Fora de zona de protecção imediata Cod.:
Zona Vulnerável: Fora de zonas vulneráveis
Zona Sensível: Fora de zonas sensíveis
Área de Influência da Zona Sensível: Albufeira de Vale do Gaio
Zonas de Infiltração Máxima: Fora de zonas de infiltração máxima Diploma Legal:

Regadios
Bloco de Rega EDIA: Fora de blocos de rega EDIA Fase:
Bloco de Rega IDRHA: Fora de blocos de rega idrha Fase:
Adutor EDIA: Não foi encontrado adutor a menos de 1000 m Fase: Perím. Rega: Dist.(m) ao Adutor:
Infraestrutura: Não foram encontradas infraestruturas a menos de 1000 m Tipo de Infr.: Caudal (m3/s): Dist.(m):

Solo e Ordenamento do Território
Geologia 1/1 000 000: Granitos biotíticos porfiróides
POA: Fora de POA Zonamento:
Zonas Portuárias: Fora de zonas portuárias
Uso do Solo - CORINE Land Cover 2006: Culturas temporárias de sequeiro
Tipo de solo*: Luvissolos orticos

Conservação da Natureza
Classe de REN: CHE Concelho: Évora
Áreas Protegidas: Fora de áreas protegidas
Sítios da Rede Natura 2000: Fora de Sítios da Rede Natura
Zonas de Protecção Especial: Fora de zonas de protecção especial

Utilizações de Recursos Hídricos - Resumo
- Sem Captações Subterrâneas (SITURH) a menos de 100 m
- Sem Captações de Abastecimento Público a menos de 1000 m
- Utilizações de Recursos Hídricos (SITURH) a menos de 5000 m: 5

Quantidade de Utilizações por Tipologia
Tipo de Utilização

Quantidade

CPT - Subterrânea

3

CPT - Superficial

1

IEH - Barragem

1

* Fonte: Atlas do Ambiente
** Fonte: PGBH
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Relatório de Análise de Condicionantes Ambientais

Utilizações de Recursos Hídricos (SITURH) a menos de 5000 m : 5
Tipo

Designação

Dist.(m)

Ref.Interna

CPT - Subterrânea

furo 1

3946

0056/CPT/2012

CPT - Subterrânea

Pesquisa e Captação de Água Subterrânea

4241

0056/CPT/2012

CPT - Subterrânea

Pesquisa e Captação de Água Subterrânea - Furo

4775

0770/CPT/2012

IEH - Barragem

Infraestrutura Hidráulica

4855

0053/IEH/2012

CPT - Superficial

Captação de Água superficial

4965

0355/CPT/2012

N. Título

* Fonte: Atlas do Ambiente
** Fonte: PGBH
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