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1. INTRODUÇÃO 

O Projecto 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 N. Senhora da Tourega, Concelho de 

Évora, Distrito de Évora, no Alentejo (Figura 1). 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, é atravessada para dar acesso à 

propriedade (Figura 2). 

O proponente é a Sociedade Monterva, Lda., com sede no Monte da Defesa, freguesia de 

Escoural, concelho de Montemor-o-Novo, arrendatária do prédio. 

 

Figura 1. Enquadramento nacional e regional da área objecto de estudo, na Freguesia de N. 
Senhora da Tourega, concelho de Évora. 

As Herdades do Marnel e Outeiro do Xarrama e anexas perfazem cerca de 1.250 ha, são usadas 

fundamentalmente para produção de gado bovino, e apresentam um efectivo de cerca de 

600 vacas reprodutoras e respectivas crias, 12 touros e cerca de 120 novilhas para substituição. 
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Figura 2. Localização do Projecto da Barragem do Manel em relação à Estrada Nacional 380 
e à povoação de S. Brás do Regedouro, com a albufeira da barragem a Este e os dois pivôs a 

Oeste. 

O Projecto foi objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), do qual este relatório 

constitui o Resumo Não Técnico, de acordo com o definido na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril, já prevista no art. 45º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. 

A elaboração do EIA decorreu entre Dezembro de 2012 e Abril de 2013, com o trabalho de 

campo fundamentalmente centrado entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio, ao transpor para a ordem jurídica interna a Directiva nº 85/337/CEE, do 

Conselho, de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, 

do Conselho, de 3 de Março de 1997, estabeleceu, nos Anexos I e II do citado Decreto-Lei, os 

projectos que se encontram sujeitos a avaliação de impacte ambiental, como é o caso das 
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barragens, seja o projecto em áreas sensíveis ou não, desde que ultrapassassem determinados 

parâmetros construtivos ou estruturais. 

O Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro veio introduzir alterações ao Decreto-Lei 

nº 69/2000, de 3 de Maio, que “esclarecem o âmbito de aplicação do diploma, clarificando, 

designadamente, a obrigatoriedade de realização de avaliação de impacte ambiental (AIA) para 

determinados projectos públicos ou privados”. Em relação ao Projecto aqui considerado, houve 

algumas especificações em relação aos parâmetros que impõem a realização do EIA neste caso. 

Os dados referidos estão agora na alínea g) do ponto 10 do Anexo II do Decreto-Lei nº 197/2005 

e estipulam como elemento necessário ao processo de licenciamento do Projecto de execução 

Barragem do Marnel um procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental, por o 

citado Projecto se enquadrar nessa alínea g): 

Barragens e outras instalações destinadas a reter água ou armazená-la de forma permanente 

(não incluídos no Anexo I) 

Na referida alínea g), ponto 10 do Anexo II são definidas duas situações para essa 

obrigatoriedade, para barragens de terra, como é o caso presente: 

Caso geral: Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m 

Áreas sensíveis: Altura ≥ 8 m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou albufeira ≥ 3 ha ou coroamento 

≥ 250 m 

O Projecto do Marnel estaria sempre sujeito a AIA, uma vez que a área inundada ultrapassa os 

5 ha (tem 35 ha), mas, ao coincidir parcialmente com uma zona sensível (a área inundável entra 

numa zona protegida), também a altura (11,90 m), o volume (0,99 hm3) e o comprimento do 

coroamento (321,22 m) ultrapassam os limites estipulados. A área do Projecto da Barragem do 

Marnel encontra-se abrangida parcialmente por uma Zona de Protecção Especial (ZPE 

PTZPE0055), também designada de Évora, na zona inundável a montante da barragem (zona 

da albufeira) (Figura 3). Esta ZPE tem como fundamento proteger o habitat de aves estepárias. 

3. ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA foi elaborado, em termos de trabalho de campo, entre os meses de Dezembro 

de 2012 e Janeiro de 2013, pela GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda., 

empresa de consultoria ambiental, com sede em Évora, com a colaboração e coordenação de 

um especialista da Universidade de Évora. 
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Figura 3. Enquadramento da área de projecto relativamente às áreas classificadas que a 
circundam. Verifica-se a sobreposição da ZPE de Évora a uma parte da albufeira a criar na 

Herdade do Marnel. 

4. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Este Projecto 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 produtos 

alimentares para gado com base em regadio. 

5. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

A barragem projectada para a Herdade do Marnel é uma barragem 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 (35 ha) e uma 

capacidade máxima de 991.471 m3, a utilizar na rega de parcelas adjacentes, essencialmente 

com culturas arvenses. 
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O seu abastecimento 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. 

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, referenciável pelas 

coordenadas do sistema de referência PT-TM06-ETRS89 M= 207.625 e P= 160.588. 

A jusante da barragem serão instalados 2 pivôs de rega, que cobrem uma área total de 53,8 ha, 

e os respectivos órgãos adutores à barragem (ver Figura 2). 

5.1. Acções na fase de construção 

Na fase de construção ocorrerão fundamentalmente acções de escavação, terraplanagens e 

movimentações de terras, movimentação de máquinas e equipamentos destinados à construção 

da barragem e das infraestruturas de ligação aos pivôs de rega e trabalhos de instalação dos 

próprios pivôs. Concomitantemente será instalado um estaleiro de obra e serão estabelecidos 

caminhos de acesso aos diversos pontos da obra. 

5.2. Acções na fase de exploração 

Na fase de exploração ocorrerão fundamentalmente acções ligadas à rega, manutenção das 

infraestruturas de rega, fertilização da área afecta aos pivôs e, eventualmente, ao tratamento 

fitossanitário das culturas a regar. No que respeita à barragem e respectiva albufeira, apenas se 

prevêem eventuais acções de manutenção e/ou reparação. 

5.3. Fase de desactivação 

No caso de desactivação do empreendimento, em relação à área dos pivôs, prevê-se o abandono 

da rega e a recuperação para a situação anterior de sequeiro. 

Em relação à barragem, em caso de desactivação do Projecto, a barragem pode continuar 

funcional, por exemplo para abeberamento de gado ou fins lúdicos (turismo ou pesca, por 

exemplo). No caso pouco provável de uma recuperação integral da paisagem, envolvendo a 

destruição do paredão, será de esperar que, ao longo do tempo, as condições originais (actuais) 

de vegetação sejam repostas na zona da albufeira. 

Porque a situação de desactivação levará ou à reposição da situação actual ou a uma situação 

que se encontra prevista na actual análise (no caso de manutenção da estrutura da barragem), 
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não será efectuada a análise descritor a descritor da fase de desactivação, embora se possa 

referir, para alguns descritores específicos, alguns aspectos prementes no que se refere a esta 

fase. 

  



Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
Barragem do Marnel 

 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda 7 

6. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

6.1. Geologia e Geomorfologia 

No que respeita aos aspectos geomorfológicos, a região objecto de estudo situa-se numa zona 

aplanada, entre os 180 e os 220 m de altitude, correspondendo as cotas mais baixas ao encaixe 

de pequenas linhas de água, já bastante artificializadas. As cotas mais altas correspondem aos 

topos de pequenos cabeços arredondados, com declives suaves. 

A rede de drenagem tem características regulares, com padrão dendrítico, característico de 

rochas ígneas e metamórficas cristalinas pouco fracturadas. 

Relativamente ao enquadramento geológico, a área encontra-se integrada na unidade 

morfoestrutural designada por Maciço Antigo, Maciço Hespérico ou Maciço Paleozóico, e, 

dentro desta, na designada Zona de Ossa-Morena, uma área composta por rochas ígneas e 

metamórficas bastante variadas ao longo da sua extensão. 

O tipo de rochas presentes na área do Projecto do Marnel (barragem, respectiva albufeira e 

sistema de rega por pivôs) são aparentadas a rochas de tipo granítico, mas são na realidade uma 

sequência litológica formada por rochas metamórficas e ígneas, com gnaisses granitóides e 

migmatitos intercalados com quartzodioritos e granodioritos. Praticamente toda a zona de 

intervenção se situa sobre os primeiros. A nível do grau de alteração, trata-se de uma zona com 

uma espessura alterada muito reduzida, da ordem dos centímetros a 1 a 2 m no máximo, com 

raras excepções. A fracturação é incipiente, muito concentrada à superfície, e com uma grande 

redução do número de fracturas em profundidade, logo a partir dos primeiros metros. 

Do ponto de vista sísmico, trata-se de uma área que corresponde a uma intensidade máxima VII 

(Instituto de Meteorologia), com um período de retorno de 1.380 anos para essa intensidade 

máxima. 

6.2. Solos 

Em relação aos solos, verifica-se uma grande preponderância de Aluviossolos Modernos de 

textura ligeira, sem carbonatos (Al) e dos Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Para-

Aluviossolos de aluviões ou coluviais, de textura ligeira (Cal). Em conjunto, estas duas 

tipologias correspondem a 45,4%, ou seja, a quase metade da área de estudo. Trata-se de solos 

dominantemente ácidos. 

Considerando as características da espessura dos solos acima enunciados com as classes de 

espessura estabelecidas por IHERA (2003), verifica-se que os solos presentes na área de estudo 

variam de delgados a espessos (entre 0 e 90 cm). 
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Verifica-se que praticamente 50% da área corresponde à classe de capacidade C. Cerca de 40% 

corresponde à classe mista C+D. Por fim apenas 10% corresponde à classe de capacidade de 

uso D. São solos com capacidade de uso baixa. 

Por outro lado, verifica-se que os solos estão sujeitos a erosão e escoamento superficial, sendo 

também solos com limitações na zona radicular. 

6.3. Recursos Hídricos Superficiais 

No que concerne aos recursos hídricos superficiais, a futura Barragem do Marnel fica situada 

na bacia hidrográfica do Sado (Figura 4), sendo a ribeira do Regedor a linha de água a represar. 

Esta linha de água encontra-se localizada nas cabeceiras do rio Xarrama, do qual é afluente pela 

margem direita. Por sua vez o rio Xarrama é afluente do rio Sado, também pela margem direita 

(Figura 5). A precipitação anual média é de aproximadamente 680,5 mm ocorrendo 74% desta 

durante o semestre húmido – Outubro a Março. O escoamento superficial é temporário e 

irregular, do tipo torrencial. Anualmente é gerado, na secção de referência estudada, um 

escoamento de 209,6 mm correspondendo a um volume de 1.371.974 m3. 

A montante do local a ser represado não existe qualquer infra-estrutura hidráulica, nem qualquer 

alteração efectuada pelo Homem na rede de drenagem natural, com excepção dos aspectos 

relativos à artificialização das margens (inexistência de galerias ripícolas). 

6.4. Recursos Hídricos Subterrâneos 

O Projecto da Barragem do Marnel encontra-se situado dentro da unidade hidrogeológica 

designada Maciço Hespérico ou Maciço Antigo, e, dentro deste, 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. 

Quanto à qualidade, as águas subterrâneas são bicarbonatadas e apresentam como catiões 

principais o sódio, o magnésio ou o cálcio. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC mostra que esta zona do aquífero apresenta 

vulnerabilidade baixa a moderada, muito condicionada pelas características fracturadas do 

maciço e pela baixa condutividade hidráulica do aquífero, pouco poroso. 
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Figura 4. Enquadramento geográfico relativamente às Bacias Hidrográficas (adaptado de 
Atlas do Ambiente Digital – IA). 

6.5. Clima, Ar e Qualidade do Ar 

A emissão de partículas para a atmosfera originadas pela construção de uma barragem é 

essencialmente, gerada por operações de movimentação de terras e construções associadas ao 

Projecto, pela circulação de veículos e equipamentos envolvidos (camiões, buldozers, 

escavadoras, etc.) e pela construção de caminhos e vias de acesso. 

O aglomerado populacional potencialmente mais afectado pela implementação do Projecto é a 

povoação de S. Brás do Regedouro, pelo que foi sobre esta que foi efectuada a modelação de 

partículas. A zona de implementação do Projecto localiza-se a cerca 2.600 m da povoação de 

S. Brás do Regedouro (distâncias lineares determinadas a partir de um ponto central), 

verificando-se, na envolvente, um uso do solo essencialmente agrícola. 
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Figura 5. Localização da área de estudo em relação à Bacia Hidrográfica do Sado e linhas de 
água influenciadas pela Barragem do Marnel. 

De um modo geral verificou-se que o vento sopra predominantemente do quadrante Norte, 

sendo mais relevante nos meses de Outubro a Abril. 

Para a área em análise não foram encontrados dados relativos a estações de medição da 

qualidade do ar, o que inviabiliza essa análise. 

6.6. Ambiente Sonoro 

Quanto ao Ambiente Sonoro, não existem quaisquer fontes sonoras de natureza ruidosa de 

carácter permanente em toda a área a considerar, tendo o ruído ambiente avaliado sido 

constituído por ruídos naturais (vento, animais, tráfego rodoviário distante). Os valores obtidos 

são característicos de áreas afastadas de fontes sonoras relevantes, em qualquer período de 

referência diário considerado no estudo.  



Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
Barragem do Marnel 

 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda 11 

Pelo facto de não existir qualquer fonte sonora passível de alterar o ruído ambiente de toda a 

área de influência do Projecto em causa, considera-se que os valores apresentados reproduzem 

fielmente a paisagem sonora do local, a qual se encontra dentro dos intervalos estabelecidos 

para “zonas sensíveis”. 

6.7. Uso do Solo 

Quanto ao Uso do Solo, pode dizer-se que a área de intervenção se situa numa área pouco 

diversa, em que predominam os pousios, utilizados como pastagem para alimentação do gado 

existente, e as culturas arvenses de sequeiro. Dominam comunidades herbáceas de baixo porte 

e com índices de cobertura baixos, geralmente associadas a solos pobres. 

6.8. Flora e Vegetação 

No que concerne à florística, trata-se de uma área muito pobre em espécimes, predominando as 

herbáceas de ciclo de vida anual. Devido à época de amostragem não ser a mais favorável a 

prospecções desta natureza, foram apenas identificados 36 taxa repartidos por 20 famílias 

botânicas. No entanto, pelas características ecológicas do local e pelas pesquisas bibliográficas 

realizadas, a área não reúne condições para a ocorrência potencial de espécies florísticas com 

estatuto de conservação. 

Em termos de mosaico vegetal, a área é muito uniforme, maioritariamente agro-pastoril, em 

que predominam pousios com pastagens e campos agrícolas com sementeira de cereais de 

sequeiro. 

Com base nas observações de campo as unidades presentes são os pousios, comunidades muito 

fragmentadas de linha de água e, na envolvente, núcleos dispersos de zambujeiros. 

Em termos de habitats naturais, foi identificado apenas um constante no Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, nomeadamente o habitat 3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com 

vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion. 

6.9. Fauna 

No que diz respeito à fauna, o Projecto da Barragem do Marnel integra-se numa área 

caracteristicamente de estepe cerealífera ou pseudo-estepe, paisagem de grande importância 

para as aves estepárias, grupo detentor de espécies com elevado interesse para a conservação. 

A inserção de parte da propriedade e da área de implementação da barragem projectada, no 

limite SW da Zona de Protecção Especial de Évora reflecte esta valorização.  
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Este biótopo, essencialmente constituído por pastagem extensiva de gado bovino, é o biótopo 

dominante na paisagem e o grande condicionador das comunidades faunísticas presentes. 

A ribeira do Regedouro, a partir da qual se pretende obter o aproveitamento hídrico, apresenta-

se actualmente consideravelmente degrada com ausência de vegetação de margem e margens 

erosionadas. Apenas pontualmente apresenta vegetação aquática. O seu estado é assim 

sub-óptimo, não apresentando associadas comunidades faunísticas de destacado valor.  

Espalhados pela paisagem existem inúmeros aglomerados de pedra solta (morouços), que foram 

diferenciados pelo seu interesse particular para fauna, servindo de abrigo ao longo da pastagem 

extensiva. Estes locais favorecem a presença de répteis, de mamíferos e inclusivamente de 

algumas aves. 

Ocorrem ainda pequenos núcleos de eucalipto, que podem ter interesse pontual enquanto poiso 

para aves de rapina. 

As características da área de projecto reflectem-se em comunidades faunísticas de interesse 

elevado para a avifauna e de interesse médio-baixo para os restantes grupos. 

As comunidades de anfíbios presentes encontram-se abaixo do seu potencial, por falta de 

adequação de habitats disponíveis, tendo no entanto potencial para a presença de inúmeras 

espécies de tendências mediterrânicas. A ausência de vegetação ripícola ou aquática na ribeira 

do Regedouro é a principal responsável pelas comunidades empobrecidas. Os sapos, que 

conseguem aproveitar melhor os terrenos circundantes são as espécies actualmente com melhor 

representação dentro deste grupo. 

O sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii, o sapo-corredor Bufo calamita, o sapo-de-unha-negra 

Pelobates cultripes são espécies com interesse comunitário, incluídas no anexo IV da mesma 

directiva Habitats. O sapinho-de-verrugas-verdes Pelodytes sp., que aqui se encontra, 

corresponde provavelmente ao endemismo ibérico (sudeste de Portugal e sudoeste de Espanha). 

Os répteis estão representados por espécies de ofídios e lacertídios, que usam as pastagens como 

território de caça e os morouços como locais de abrigo. São comunidades bem adaptadas ao 

biótopo característico da Herdade do Marnel, frequentes a nível regional, e que apresentam 

interesse intermédio. Apresentam um papel interessante na cadeia trófica, como base alimentar 

de predadores, em particular de aves de rapina.  

Relativamente aos mamíferos, encontram-se sobretudo representados espécies de pequeno e 

médio porte, que encontram alimento no sistema de cultivo rotativo presente. As espécies de 

maior porte têm dificuldade em camuflar-se neste tipo de paisagem tão aberta e tão exposta, 

pelo que o seu potencial de ocorrência prende-se com incursões de caça e deslocações de 

passagem para habitats que lhes sejam mais favoráveis. 
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É de salientar a proximidade (10 a 15 km) de abrigos conhecidos de espécies de morcegos com 

elevado interesse de conservação. Os biótopos ocorrentes na área de projecto não apresentam 

as condições preferenciais para estas espécies, contudo, a proximidade dos abrigos aumenta a 

probabilidade destas áreas poderem ser usadas enquanto território de alimentação. Tal será mais 

provável para o morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros, cuja capacidade de 

utilização das pastagens é reconhecida e que também apresenta melhor representação na área. 

Relativamente às aves, a área apresenta, como já foi salientado, características típicas para a 

avifauna estepária, grupo altamente especialista nestes habitats. Destaca-se a utilização 

potencial da área em análise como território de criação e de caça pelo peneireiro-das-torres 

Falco naumanni e pelo sisão Tetrax tetrax, espécies de elevado interesse para a conservação e 

espécies consideradas Vulneráveis (ICN 2005), constantes no Anexo I da Directiva Aves e 

consideradas SPEC1 ou “globalmente ameaçadas” (BirdLife 2004). 

Ocorre ainda o tartaranhão-caçador Circus pygargus, em Perigo de extinção, incluído no Anexo 

I da DA, o alcaravão Burhinus oedicnemus, a perdiz-do-mar Glareola pratincola, espécies 

Vulneráveis, e a calhandra-real Melanocorypha calandra, as três últimas também no Anexo I 

da DA e consideradas SPEC 3. Potencialmente pode ocorrer o rolieiro Coracias garrulus, 

espécie Criticamente em Perigo de extinção, que integra o Anexo I da DA e SPEC 2.  

A comunidade de aves invernantes é também de bastante relevo e diversificada, sendo de 

realçar a ocorrência de tarambola-dourada Pluvialis apricaria (Anexo I da DA), do abibe 

Vanellus vanellus, SPEC 3. É uma área de ocorrência regular de aves de presa invernantes, 

como o milhafre-real Milvus milvus, o tartaranhão-cinzento Circus cyaneus, espécies 

Vulneráveis, do Anexo I da DA, a primeira SPEC 2 e a segunda SPEC 3. 

Das aves de rapina que frequentam a área de projecto como território de caça, para além das já 

mencionadas, salienta-se ainda o facto de praticamente todas constituírem, a nível global, SPEC 

3 e ao nível europeu estarem no Anexo I da DA, como é o caso do Peneireiro-cinzento Elanus 

caeruleus, da águia-cobreira Circaetus gallicus e da águia-calçada Hieraaetus pennatus, 

consideradas Quase ameaçadas, ou do milhafre-preto Milvus migrans e do peneireiro-vulgar 

Falco tinnunculus (esta última SPEC 3, mas não integrando o anexo supracitado da DA). A 

coruja-das-torres Tyto alba e o mocho-galego Athene noctua também correspondem a uma 

situação de SPEC 3.  

No que respeita aos biótopos presentes, o biótopo constituído por pastagens extensivas, pela 

importância que detém para a conservação de avifauna, correspondendo Portugal a um local 

estratégico para defender estes habitats em termos globais, é considerado de elevada 

importância. 
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A ribeira do Regedouro, apesar de apresentar um estado actual abaixo do seu potencial 

faunístico, salienta-se a importância que a disponibilidade de água apresenta particularmente 

em ambientes áridos. É por isso considerada de interesse médio-baixo na avaliação global. 

Os morouços constituem um apontamento de elevado interesse na pastagem, disponibilizando 

abrigo para fauna, sobretudo num território onde se apresentam poucas alternativas de refúgio, 

motivo porque são considerados de interesse médio-alto. Estes aglomerados de pedras 

decorrentes das práticas agrícolas tradicionais são abundantes na área de projecto e na sua 

envolvente. 

6.10. Património Arqueológico e Cultural 

Em relação ao Património Arqueológico e Cultural, a pesquisa bibliográfica e a prospecção 

sistemática permitiram identificar quatro ocorrências nos terrenos afectados pela construção da 

Barragem do Marnel. Contudo, apenas uma das situações se encontra na área de afectação 

directa da obra. 

6.11. Paisagem 

A área de estudo encerra, em sim mesma, algumas das principais características das unidades 

de paisagem em que se insere, Unidade 97, 104 e 107 correspondentes à “Montados da Bacia 

do Sado”, “Campos Abertos de Évora” e “Terra de Amareleja – Mourão” , respectivamente. 

Caracterizada por uma paisagem de relevos suaves, aberta e desafogada, com domínio da 

horizontalidade, a área central da zona de estudo, integrada na Unidade 104, é quase totalmente 

ocupada por pastagens e sistemas arvenses de sequeiro, sendo a vegetação arbórea muito 

rarefeita ou mesmo inexistente em extensas superfícies. Na zona a Oeste da área de estudo, a 

Unidade 97 é marcada pela presença de um relevo mais ondulado, ao qual se associa o 

predomínio dos montados de azinho, sobro e misto, com densidades variáveis – mais fechados 

e com matos nas zonas mais declivosas e vales mais encaixados, mais abertos nas zonas menos 

declivosas. No quadrante Este, a paisagem é também definida por formas de relevo suaves, com 

usos do solo, no geral, extensivos, e que surgem com diferentes combinações entre áreas abertas 

de arvenses ou pastagens, culturas permanentes (olival, vinha), montado de azinho e áreas de 

matos com diferentes densidades nas zonas mais declivosas e com solos mais degradados. Estes 

usos distribuem-se diferentemente, constituindo mosaicos distintos mas que mantêm o carácter 

da paisagem. Comum a todas as unidades estão as sensações dominantes de isolamento, de 

calma, de grande tranquilidade e de largueza, embora com horizontes baixos e ondulados, 

paisagens iluminadas com uma luz intensa e crua. 
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6.12. Planeamento e Ordenamento do Território 

No que respeita ao descritor Ordenamento do Território, após uma análise dos Instrumentos de 

Gestão Territorial em Plena eficácia, bem como das condicionantes, servidões e restrições de 

uso do solo, conclui-se genericamente pela conformidade do Projecto e respectiva 

compatibilização com o uso, ocupação e transformação do solo, decorrente do modelo territorial 

definido. 

6.13. Fatores Sócio-Económicos 

A freguesia da Nossa Sra. da Tourega (onde se pretende implantar o projecto) caracteriza-se 

pela baixa densidade populacional, escassamente povoada (686 habitantes em 2011). Estima-

se que o povoado de S. Brás do Regedouro, o mais próximo do local da barragem terá menos 

de 100 hab. Esta zona está populacionalmente bastante envelhecida e marcada pelos problemas 

de desemprego. Em termos de estrutura fundiária caracteriza-se pela grande propriedade, como 

é o caso da Herdade do Marnel, onde predominam os sistemas extensivos de sequeiro e 

bovinicultura. 
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7. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO P ROJECTO 

No que respeita aos Recursos Hídricos Superficiais e considerando a opção zero, ou seja a 

ausência de intervenção na área em estudo, os escoamentos directamente dependentes do 

regime de precipitação devem manter ao longo do ano uma distribuição média idêntica à que 

ocorre actualmente, caracterizada pelo carácter torrencial dos mesmos. Por outro lado, o caudal 

do rio Xarrama a jusante da barragem seria superior na situação sem Projecto. 

Relativamente à qualidade da água, na ausência de Projecto não se verificarão maiores pressões 

de origem antrópica do que as que que actualmente existem, devendo por isso os recursos 

hídricos superficiais manterem-se sem alteração. 

Em relação à Flora e Vegetação, não se prevê que, na ausência do Projecto, haja alteração à 

actual situação, uma vez que a Herdade irá continuar a ser usada para a produção agro-pecuária 

Na ausência do Projecto é também previsível que as comunidades faunísticas existentes na 

Herdade do Marnel se mantenham de forma semelhante à situação actual caracterizada. O 

interesse desta área para a avifauna estepária, grupo que se destaca em termos de importância 

para a conservação, depende da manutenção da agricultura extensiva tradicional e da 

manutenção do pastoreio extensivo. A presença das espécies e a utilização do terreno varia 

espacial e temporalmente de acordo com a utilização de parcelas para cultivos, pousios ou 

pastagem. 

Na evolução dos restantes descritores, não se prevêem alterações significativas em relação à 

situação actual, porque não são previsíveis a nível dos usos e outras infraestruturas nesta 

propriedade. 
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8. IMPACTES AMBIENTAIS 

Os impactes mais importantes resultantes da implementação do presente empreendimento 

ocorrem nos descritores: 

• Solos e Uso dos Solos, Recursos Hídricos Superficiais, Flora e Vegetação, Fauna, 

Sócio-Economia, Paisagem e Planeamento e Ordenamento do Território. 

Menos relevantes são os impactes sobre: 

• Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos Subterrâneos, Património Cultural e 

Arqueológico, Ar e Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, os três últimos apenas na Fase 

de Construção do empreendimento e o Património Cultural e Arqueológico com a 

ressalva de exigir alguma investigação durante as obras de escavação. 

Considera-se que não existem impactes sobre o Clima, porque o Projecto não provoca 

alterações às actuais características climáticas da região. 

8.1. Geologia e Geomorfologia 

Os impactes negativos causados ao nível da Geologia e Geomorfologia são, regra geral, pouco 

significativos. Na fase de construção, os aspectos mais relevantes estão relacionados com o 

desmonte do terreno, as operações de escavação e aterro. A erosão, que poderia ser a situação 

mais problemática, não é significativa neste tipo de materiais geológicos pouco permeáveis. Na 

fase de exploração, poderá ocorrer alguma erosão na zona de variação interníveis da albufeira 

da barragem, mas também aqui, devido às características geológicas da zona, os efeitos serão 

pouco significativos. 

8.2. Solo 

No que respeita ao descritor Solo, tendo em conta a caracterização efectuada da situação de 

referência, são expectáveis impactes negativos, quer na fase de construção, quer na de 

exploração, por eliminação de horizontes pedológicos. Esta acção implica um impacte negativo, 

directo, permanente, irreversível, de magnitude moderada, atendendo à extensão, mas pouco 

significativo, por se tratar de solos de reduzida aptidão agrícola e que iriam ficar de qualquer 

forma desactivados, por submersão na albufeira. Haverá ainda impactes relativos às acções de 

escavação nas áreas das condutas de rega. Estes serão directos, permanentes, irreversíveis, de 

magnitude reduzida e pouco significativos. 

A erosão tenderá igualmente a ser maior durante a fase de construção e, na fase de exploração, 

tenderá a aumentar na zona de variação de níveis da albufeira. 
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Durante a fase de construção, aumenta igualmente a probabilidade de contaminação dos solos, 

devido à presença de máquinas para construção da barragem e à possibilidade de derrames 

acidentais durante as obras. O mesmo se passará durante a fase de exploração, por eventual uso 

de fertilizantes e pesticidas nas áreas a regar. 

8.3. Recursos Hídricos Superficiais 

Os impactes mais relevantes que podem afectar os Recursos Hídricos Superficiais na fase de 

construção serão negativos, estando associados à ocupação territorial, sendo de referir, entre 

outros, a implantação de estaleiros e de instalações para o pessoal a afectar à obra, a circulação 

de maquinaria pesada e veículos afectos à obra e, especificamente para a albufeira, a submersão 

dos terrenos, a possibilidade de degradação da qualidade da água devido a derrames acidentais 

de combustíveis e lubrificantes, a produção de águas residuais equivalentes a águas residuais 

domésticas e a alteração do regime hídrico, devido a intervenções efectuadas nos leitos das 

linhas de água e compactação dos terrenos, onde os fenómenos de transporte prevalecerão sobre 

os de infiltração. A construção da barragem deverá ser programada para a fase de estiagem, o 

que não provocará impactes em termos de desvios do caudal natural da linha de água a represar. 

Em súmula, todos estes impactes poderão ser devidamente minimizados através da adopção de 

medidas adequadas, tornando-os, na generalidade, pouco significativos. 

8.4. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Os impactes a nível das águas subterrâneas são de tipo diverso. 

Há impactes positivos no que concerne às taxas de infiltração, quer durante a fase de construção, 

quer durante a fase de exploração. Durante a fase de construção esse efeito ocorrerá por extração 

da superfície do solo durante a escavação de terras para construção da barragem, o que irá 

colocar a água de infiltração em contacto mais directo com as camadas inferiores do solo, 

criando condições para uma maior infiltração. Na fase de exploração, essa mesma zona 

decapada ficará sob a área da albufeira criada pela barragem a construir. Para além de ser uma 

área que ficará sem a protecção do solo, terá sobre ela a pressão acrescida da coluna de água na 

albufeira, o que contribuirá para uma maior infiltração sob a albufeira. Também na zona de 

rega, através da infiltração dos excedentes de rega, os volumes de infiltração serão mais 

elevados. 

Os impactes negativos ocorrem em relação à eventual contaminação dos aquíferos, pois a 

protecção das camadas superiores do solo deixa de existir numa área específica (zona de 

extração de inertes para construção da barragem). Deste modo, passa a existir uma maior 

vulnerabilidade à contaminação, devido à exposição das camadas inferiores do solo e uma 

maior susceptibilidade à contaminação, devido quer à presença de maquinaria pesada, que pode 
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derramar acidentalmente produtos poluentes, e ao acesso mais fácil, por exemplo de gado, à 

área escavada. O mesmo, mas a um nível muito menor, devido à menor extensão das 

escavações, se irá passar durante os trabalhos para instalação das tubagens de rega de ligação 

aos pivôs. 

Devido à natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade 

limitada, a magnitude dos impactes (positivos e negativos), quer durante a fase de construção, 

quer durante a fase de exploração é muito reduzida. 

8.5. Clima, Ar e Qualidade do Ar 

Relativamente ao Clima, em função das características do Projecto, não se considera haver 

consequências pela sua implementação que levam a alterações climáticas significativas. 

Quanto ao Ar e Qualidade do Ar, na fase de construção ocorrerão emissões de poluentes 

atmosféricos (dióxido de enxofre, partículas em suspensão, óxidos de azoto, hidrocarbonetos) 

associados à combustão nos motores de veículos em circulação nas obras e ao uso de 

equipamentos nos trabalhos de construção (camiões, escavadoras, etc.). Estas emissões terão 

um impacte negativo, tanto na área de intervenção, como na área envolvente. 

Considerando o número de camiões a circular por dia e as máquinas envolvidas nas operações, 

conclui-se que este impacte será pouco significativo. 

Mais significativos serão os valores associados às operações de movimentação de terras e à 

circulação de veículos sobre vias e terrenos não pavimentados.  

Na eventualidade de ocorrência de emissões de poeiras nas áreas de intervenção e contíguas, 

caberá ao empreiteiro proceder à aspersão diária, com água, dos caminhos não pavimentados e 

áreas de trabalho, de forma a reduzir essas poeiras. Como potenciais receptores sensíveis 

identificam-se apenas os trabalhadores associados à construção da barragem. A significância 

do impacte será mais acentuada na época seca (entre Junho e Setembro). 

Serão de esperar emissões de poluentes atmosféricos associados à construção do aterro e 

restantes infra-estruturas, se bem que os valores daí provenientes sejam bastante reduzidos. 

Associado à exploração da barragem não se prevêem impactes dignos de registo, apenas um 

aumento eventual do tráfego automóvel nas estradas envolventes. 

8.6. Ambiente Sonoro 

No que respeita ao Ambiente Sonoro, atendendo ao Projecto em análise e dado o afastamento 

de locais ou pontos receptores sensíveis, considera-se que apenas durante a fase de construção 

poderão ocorrer impactes ao nível do ambiente sonoro que actualmente se verifica em cada 
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local. Atendendo a que a menor distância entre os locais receptores sensíveis e a área a 

intervencionar é de 2.600 m, considera-se que, a ocorrer qualquer impacte sonoro, o mesmo 

possa acontecer pontualmente e de forma não significativa (i. é acréscimos de níveis de ruído 

inferiores a 3 dB (A)), apenas em dias úteis e entre as 07 h e as 20 h. Considera-se assim que 

os impactes associados a esta fase serão negativos, pouco significativos, limitados no tempo e 

reversíveis. 

8.7. Uso do Solo 

A implementação do Projecto irá implicar alterações significativas ao nível dos usos do solo, 

originadas pela construção da barragem, estruturas associadas e definição da zona de rega. 

Na fase de construção são expectáveis a destruição do coberto vegetal existente na área da 

albufeira de onde serão retirados os solos para construção da barragem, em cerca de 69.000 m2 

e a destruição do coberto vegetal ao longo das estruturas lineares a implementar e que farão a 

ligação entre a barragem e os pivôs de rega. 

O impacte da alteração do uso do solo na zona da mancha de empréstimo sob a futura albufeira 

é considerado negativo, permanente durante a existência da albufeira, mas pouco significativo, 

tendo em conta o coberto vegetal muito degradado actualmente existente. O impacte sobre as 

estruturas de ligação aos pivôs é negativo, temporário, e muito pouco significativo. 

Na fase de exploração haverá a destruição do coberto vegetal existente na área da albufeira, 

aquando do seu enchimento, com a submersão de 35 ha, um impacte negativo e permanente 

durante toda a fase de exploração. Na área a regar por pivôs, a substituição por culturas regadas 

(alteração do uso) traduzir-se-á num impacte positivo, permanente enquanto a rega for uma 

realidade, imediato, directo e significativo, pois substituir-se-á o actual uso, onde impera um 

ambiente de uso degradado do solo, por uma cultura mais produtiva. 

8.8. Flora e Vegetação 

Para o descritor Flora e Vegetação os impactes têm incidência relevante na fase de construção, 

uma vez que existe uma circulação constante de veículos, maquinaria e pessoas na área e, acima 

de tudo, há uma movimentação de terras e terraplanagens que tornam em parte os impactes 

parcialmente irreversíveis. 

Nos ecossistemas terrestres, os biótopos existentes (prados anuais e formações degradadas de 

zambujal) não têm correspondência com habitats naturais da Directiva 92/43/CEE. Dada a 

baixa importância destas unidades ecológicas, a minimização dos impactes é relativamente 

fácil. 
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Nos ecossistemas higrófilos (aquáticos) são considerados os biótopos prados ripícolas de 

Scirpoides holoschoenus e comunidades de Ranunculus peltatus, e apenas este último tem 

correspondência com habitats naturais da Directiva 92/43/CEE, neste caso, o habitat 3260. 

Neste caso, os impactes têm também incidência relevante na fase de implementação das obras, 

uma vez que existe uma circulação constante de veículos, maquinaria e pessoas na área e, acima 

de tudo há uma movimentação de terras e terraplanagens que tornam em parte os impactes 

irreversíveis nos biótopos higrófilos. 

Em relação aos ecossistemas terrestres, na fase de exploração é expectável que ocorra uma 

colonização de espécies anuais nas áreas circundantes ao espelho de água. Os impactes têm 

uma incidência leve na fase de exploração, uma vez que se prevê apenas a ocorrência de acções 

de manutenção activa dos ecossistemas, eventuais acções de recolha de resíduos e leve 

circulação de veículos e de peões. 

Em relação aos ecossistemas higrófilos, na fase de exploração prevê-se uma possível 

colonização de herbáceas características de ecossistemas de águas paradas e outras espécies 

características de sistemas ripícolas. Aqui, os impactes têm também uma incidência leve na fase 

de exploração, uma vez que se prevê apenas a ocorrência de acções de manutenção activa dos 

ecossistemas, eventuais acções de recolha de resíduos e leve circulação de veículos e de peões. 

8.9. Fauna 

Na fase de construção, o impacte que se destaca na construção da Barragem do Marnel consiste 

essencialmente na movimentação de solos para criação do aterro que irá suportar a barragem, 

com destruição dos habitats ocorrentes nessa área e perturbação da área envolvente. São 

sobretudo afectados o biótopo ribeirinho e as áreas de pastagem natural adjacentes. 

Relativamente ao biótopo ribeirinho, verificou-se que este apresenta neste troço relativo baixo 

interesse e significativo grau de perturbação. Neste caso, o impacte da alteração proposta deste 

habitat não surge como significativo sobre as comunidades faunísticas. 

O facto de o paredão da barragem se localizar relativamente próximo das estruturas edificadas 

do Monte do Marnel faz com que os habitats afectados pela construção da barragem não 

representem, em termos de perda, o mesmo valor que habitats semelhantes em áreas à partida 

menos perturbadas.  

A destruição de habitats circundantes da ribeira do Regedouro para o enchimento da barragem 

é feita de forma progressiva, acompanhando os períodos de pluviosidade, não se considerando 

por isso que resulte num impacte relevante. Ainda assim, a barragem apresenta uma dimensão 

considerável de regolfo, constituindo a destruição de pastagens naturais um impacte negativo 

significativo, relativamente à avifauna estepária. 
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Relativamente à colocação dos pivôs de rega nos terrenos de pastagem próximos considera-se 

que o impacte decorrente seja nulo, desde que não seja efectuado na época de reprodução do 

peneireiro-das-torres Falco naumannii ou de sisão Tetrax tetrax. Neste sentido foram indicadas 

condicionantes temporais. 

O período de obras associado à construção da barragem, com movimentação de veículos, 

maquinaria e mobilização de solos, é susceptível de gerar elevado grau de perturbação sobre a 

fauna. Estas actividades podem causar afugentamento de espécies e abandono temporário da 

área. Este impacte é significativo, sobretudo se coincidir com a época de reprodução e criação 

das espécies ameaçadas. 

Na fase de exploração, a ocupação de terrenos actualmente utilizados como pastagens naturais 

por uma extensa superfície de água implica a destruição dos habitats disponíveis, de forma 

permanente. A proximidade da área de projecto à zona edificada do monte, onde decorrem já 

inúmeras actividades e movimentação de maquinaria, e onde se encontra um maior 

encabeçamento de gado, faz com que esta zona não seja relativamente tão valiosa para a fauna 

estepária como zonas semelhantes mais afastadas. A perda de habitat de alimentação sobretudo 

para as aves estepárias, constitui um impacte negativo significativo. Contudo, a presença e 

manutenção expetável de áreas de pastagem natural na maior parte da propriedade, e em maior 

extensão que as áreas cultivadas, contribui para a minimização do impacte, assim como o tipo 

de culturas seleccionadas, uma vez que nem todo o regadio é desfavorável à conservação das 

aves estepárias.  

O impacte potencial decorrente da utilização de pivôs prende-se com a alteração das culturas 

praticadas com possibilidade de supressão dos períodos de descanso do terreno, suprimindo a 

rotação de culturas, o que conduziria a redução da disponibilidade alimentar. Se este aspecto 

for assegurado e forem asseguradas áreas de pousio e pastagem natural em redor, o impacte 

decorrente é consideravelmente reduzido. 

A opção por cereais e forrageiras pode ser favorável a estas espécies de aves, proporcionando-

lhes alimento para o final da Primavera e Verão, desde que sejam tomadas algumas opções 

como as propostas nas medidas de minimização, que abrangem culturas mais adequadas para 

fauna e seguimento de épocas de ceifa e de manutenção de restolho nos solos mais adequados 

à promoção de habitat de aves estepárias. 

Por outro lado, a implementação do Projecto implica a criação inevitável de um novo habitat, a 

Barragem do Marnel, com uma área inundada de 35 ha. A criação de um plano de água 

permanente destaca-se, sobretudo numa área relativamente árida de estepe cerealífera e de 

pastagem natural. A presença de água no verão, proporcionada pela albufeira, é importante para 

a fauna, inclusive para as aves estepárias. A criação de taludes de margem suaves e o 

desenvolvimento de vegetação palustre e ripícola caraterística proporciona também habitat 

favoravel à fauna, inclusive para estas espécies. 
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Tal como foi referido para a fase de construção, a alteração efetuada no biótopo ribeirinho para 

palustre, neste caso específico, considera-se pouco significativo, não correspondendo a uma 

perda efetiva de habitat uma vez que a ribeira do Regedouro não apresentava condições muito 

favoráveis à fixação de espécies de peixes ou de anfíbios. 

No entanto, o facto de afluir ao rio Xarrama, a cerca de 7 km, faz com que o projecto seja 

previsivelmente responsável por uma redução do caudal que terá prosseguimentio no terreno, 

sendo de salientar a riqueza íctica do rio Xarrama, com elevada diversidade e riqueza específica. 

O impacte expectável é pouco significativo mas deve ser observado. A manutenção de caudal 

ecológico, inclusive em épocas de típico srtesse hídrico poderá favorecer as comunidades 

faunísticas. 

O novo habitat criado, com condições lênticas e maior disponibilidade de água, pode vir a ser 

responsável pela colonização desta área por fauna piscícola, tendo especial interesse a não 

introdução e controlo de espécies exóticas. A significância deste impacte pode ser positiva na 

medida de incremento de habitat para as comunidades autóctones e negativa relativamente à 

expansão de espécies exóticas causadoras de desiquilibrios nos ecossistemas.  

Relativamente aos restantes grupos faunísticos os impactes decorrentes da criação da albufeira, 

desde que na presença de margens com condições favoráveis à fixação de vegetação, constitui 

um aspecto bastante positivo.  

A barragem vai beneficiar de uma forma geral os anfíbios, permitindo o estabelecimento de 

comunidades mais ricas que as que actualmente se verificam (uma vez que a ribeira do 

Regedouro não se encontra muito bem conservada, não apresentando condições muito 

favoráveis ao grupo). Relativamente aos répteis, é favorável ao estabelecimento de cágados. 

No grupo das aves, pode constituir um habitat importante para aves aquáticas e limícolas, 

funcionando em rede com outros açudes que ocorrem na envolvente e que apresentam registos 

confirmados de espécies com elevado interesse de conservação. 

Para os mamíferos, é um habitat muito favorável à ocorrência das diferentes espécies, e 

apresenta maior importância para os morcegos. 

O aproveitamento e a complexidade dos novos habitats aumentam de magnitude em função da 

naturalização das margens. A presença de juncos já seria favorável à presença de anfíbios. 

Contudo o estabelecimento de caniçal é muito favorável à presença de aves, favorecendo 

também os restantes grupos. Para promover o estabelecimento natural de alguma vegetação 

característica é importante que as margens não sejam constantemente intervencionadas, nem 

sujeitas a pastoreio excessivo. A criação deste novo habitat constitui em si um impacte positivo 

significativo. 
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8.10. Património Cultural e Arqueológico 

No que diz respeito ao Património Cultural e Arqueológico, não obstante os elementos 

identificados, os mesmos não traduzem interesse científico e cultural significativo. 

Não foi possível relocalizar a Anta do Marnel, apesar das diligências efectuadas nesse sentido. 

Apesar disso, fica a certeza que o sítio não se encontra na área afectada pela obra. 

8.11. Paisagem 

De acordo com a abordagem efectuada, a qualidade de uma paisagem tem expressão ao nível 

do seu grau de apoderação visual, pelo que os impactes nela verificados foram enumerados de 

acordo com a análise de visibilidade efectuada em ambiente informático e no próprio local. 

Atendendo à análise da sensibilidade visual desta paisagem, considerando as suas qualidade 

visual e capacidade de absorção visual, assim como a avaliação dos impactes sobre este 

descritor, foram efectuadas análises que têm como base o enquadramento de diferentes 

parâmetros paisagísticos. Deste modo, considera-se que a sucessão de eventos paisagísticos 

presente dota esta paisagem de uma dinâmica interior baixa, nela coexistindo os efeitos da 

humanização, que se traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela 

decorrem, e as condições naturais de relevo e vegetação. A determinação da capacidade 

paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita ao 

acolhimento de novas acções antrópicas, permite sintetizar a área de estudo como possuidora 

de uma Capacidade Paisagística Elevada, pouco vulnerável à intrusão de elementos exógenos, 

possuindo, uma Sensibilidade Visual Baixa. 

8.12. Planeamento e Ordenamento do Território 

No que se refere ao descritor Planeamento e Ordenamento do Território, importa salientar que 

o espaço em causa se encontra devidamente equacionado nos respectivos instrumentos de 

gestão territorial em plena eficácia (nomeadamente no Plano Director Municipal). 

Na fase de construção surgirão impactes negativos, uma vez que a área se encontra parcialmente 

abrangida por uma Zona de Protecção Especial (ZPE) enquadrado na Rede Natura 2000 e 

legislada pelo Decreto Regulamentar nº6/2008 de 26 de Fevereiro. No entanto, tendo em conta 

os levantamentos florísticos efectuados no âmbito do presente EIA, não se identificam impactes 

relevantes nas áreas contempladas no âmbito das condicionantes legais. 

Na avaliação de impactes, em relação ao Ordenamento do Território, prevê-se uma redefinição 

dos limites actuais da Reserva Ecológica Nacional (REN), uma vez que parte da actual linha de 

água será submersa após o enchimento da albufeira. A área de protecção especial (ZPE) também 

será afectada, contudo os seus impactes poderão ser minimizáveis. 
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8.13. Factores Sócio-Económicos 

Na fase de construção foram registados impactes positivos nesta fase, relacionados com o 

aumento temporário da população na área de estudo, dada a previsível importação de 

mão-de-obra nesta fase, e a criação directa e indirecta de emprego e desenvolvimento das 

actividades económicas da fileira da construção, restauração e hotelaria. 

Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos derivados da actividade 

sócio-económica, nomeadamente no que respeita à rentabilidade da exploração, bem como a 

sua viabilidade, que poderão ser significativos a muito significativos, devido ao acréscimo do 

valor da produção decorrente das culturas a instalar nas áreas do pivôs, e da disponibilidade de 

água de rega armazenada na barragem, com reflexos na produção pecuária. 

Também na fase de exploração podem ocorrer impactes positivos, em termos de criação de 

emprego, quer na própria exploração agrícola, quer em actividades complementares, impactes 

positivos esses considerados pouco significativos a nível local. 

Estes impactes são igualmente indirectos sobre as actividades e economia geral do concelho de 

Évora, que através de uma via sinergética, contribuem para um maior dinamismo das 

actividades e comércio relacionados com o regadio. 
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Neste ponto são apresentadas e descritas diversas medidas de minimização que passam a fazer 

parte do desenvolvimento do Projecto nas suas fases de construção e exploração, e que têm por 

objectivo evitar, reduzir ou compensar ou potenciar os possíveis impactes negativos e positivos 

do Projecto. 

9.1. Fase de construção 

9.1.1. Solo 

Quanto ao descritor Solo, e de modo a minimizar os impactes negativos decorrentes das acções 

necessárias à construção do empreendimento no local, devem tomar-se algumas medidas: 

• No Caderno de Encargos deverá estar previsto o local de depósito provisório do 

excedente de terras, sendo que este deverá estar devidamente licenciado para o efeito, 

nos termos da legislação aplicável. 

• O estaleiro deve se localizado num local com declive inferior a 2%. 

• As acções de desmatação e limpeza devem ser limitadas às zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra. 

• Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desactivados, deverão ser 

limpos e sujeitos a trabalhos de recuperação paisagística. 

• Recorrer a solos provenientes do seio da albufeira (10 m abaixo do NPA) para se 

constituírem como manchas de empréstimo. 

• Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e 

ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela 

obra, caso necessário. 

• Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

• 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, a fim 

de diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

• Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra, de modo a 

reduzir o efeito de compactação do solo. 

• Nas áreas intervencionadas deverão promover-se sistemas de drenagem e recolha de 

resíduos sólidos e líquidos, de modo a evitar possíveis contaminações dos solos. 



Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
Barragem do Marnel 

 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda 27 

• 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. 

• Todos os solos contaminados acidentalmente, principalmente por hidrocarbonetos ou 

outras substâncias perigosas ou tóxicas (caso de derrames acidentais a partir de 

máquinas utilizadas na obra), deverão ser removidos de imediato para local apropriado 

(aterro de resíduos perigosos). 

• Durante a fase de construção deverá existir uma fiscalização constante da obra, de forma 

a garantir a aplicação de todas as medidas de minimização previstas. 

9.1.2. Recursos Hídricos Superficiais 

Em relação aos Recursos Hídricos Superficiais: 

• Todas as acções relativas aos trabalhos de saneamento, movimentação de terras e áreas 

de empréstimo, devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo e, se possível, no 

período de estiagem (Junho a Setembro), limitando assim o arraste de material sólido 

para a linha de água e o consequente transporte sólido e sedimentação. 

• Devem adoptar-se todos os cuidados para alterar o mínimo possível o curso natural da 

linha de água. Após a cessação dos trabalhos, dever-se-á repor, com prontidão, a 

situação inicial, nas zonas afectadas a jusante da barragem. 

• O material proveniente das movimentações de terras deverá ser depositado sempre fora 

das linhas de água e das suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos. 

Esta acção limitará o arraste de material sólido para as linhas de água e o seu eventual 

assoreamento. 

• Implementar nos estaleiros um sistema de drenagem simples que permita isolar os 

produtos tóxico e/ou perigosos, manuseados durante a fase de construção. 

• Deverão ser adoptadas medidas preventivas, de forma a salvaguardar eventuais 

situações acidentais de derrames de substâncias perigosas, procedendo ao correcto 

acondicionamento deste tipo de materiais, para se evitar ao máximo o escoamento de 

qualquer substância poluente para a linha de água. 

• Não efectuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras e autobetoneiras 

em locais próximos das linhas de água. Dependendo do local em consideração, poderá 

ser indicada a abertura de uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem 

obrigatória para todas as autobetoneiras. A bacia de retenção deve ter uma camada de 

brita no fundo, que ao fim de algumas lavagens, deve ser removida e utilizada para a 
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execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da bacia de 

retenção.  

• O estaleiro deverá ser equipado com instalações sanitárias convenientes, de acordo com 

o número de pessoas afectas à obra e às condições hidrogeológicas e de vulnerabilidade 

dos terrenos, para que se possa efectuar a recolha adequada de águas residuais e evitar 

a sua descarga nas linhas de água. 

• Controlar as actividades agro-pecuárias na área envolvente da albufeira. 

9.1.3. Ambiente Sonoro 

A nível do Ambiente Sonoro, justificar-se-á a adopção das seguintes medidas com vista à 

minimização dos impactes negativos gerados: 

• Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a 

realização de actividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os 

equipamentos de construção a utilizar. 

• Velocidade de circulação reduzida de veículos pesados, quer no interior da área de 

intervenção, quer na envolvente imediata (S. Brás do Regedouro). 

9.1.4. Flora e vegetação 

Apesar de a área não possuir espécies florísticas e formações vegetais com particular interesse 

para a conservação, as unidades presentes constituem biótopos muito importantes para as 

espécies faunísticas presentes. Desta forma é de suma importância a preservação destas 

unidades. 

Com o objectivo de evitar, reduzir ou compensar os possíveis impactes negativos do Projecto, 

na fase de construção: 

• Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projecto de 

Execução, a fim de evitar a decapagem do coberto vegetal dos solos nas áreas 

envolventes. 

• Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do 

coberto vegetal, com a vegetação adequada à área. 

• De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e 

compactações de solo, dever-se-á definir uma rede de trajectos de circulação dentro da 

zona de obra, devendo estes ser preferencialmente perpendiculares ao trajecto das linhas 

de água, em detrimento de acessos paralelos às mesmas. 
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• Revela-se ainda de especial importância a definição prévia da localização do estaleiro, 

evitando a área próxima da linha de água. 

• Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desactivados, deverão ser 

limpos, o solo sujeito a uma escarificação ou gradagem, e as áreas sujeitas a trabalhos 

de recuperação paisagística. 

• Deverá evitar-se a perturbação da zona envolvente à área do empreendimento pelas 

estruturas e acessos referentes à construção, uma vez que se trata de uma área relevante 

para a Conservação da Natureza. 

• Durante a época seca deverão efectuar-se regas periódicas nas áreas sujeitas a 

movimentação de terras, bem como nos caminhos, de modo a evitar deslocação 

horizontal de poeiras que afectem o normal funcionamento dos ecossistemas presentes. 

9.1.5. Fauna 

• Fauna_Mm1: A perturbação causada pelas intervenções no terreno para construção da 

barragem pode ser minimizada se for evitada a época de reprodução das espécies com 

particular interesse para a conservação. Desta forma, recomenda-se que as intervenções 

não ocorram de Março e Julho. 

• Fauna_Mm2: Recomenda-se que seja evitado o mesmo período, de Março a Julho, para 

colocação dos pivôs de rega, de forma a não afectar espécimes de importância para a 

conservação que possam estar a nidificar no solo. Em caso de ser necessário colocar os 

equipamentos durante este período, verificar previamente o terreno. 

• Fauna_Mm3: A instalação do estaleiro e o parqueamento dos equipamentos 

necessários à obra devem ser considerados no Monte do Marnel ou suas proximidades, 

de forma a restringir a área sujeita a perturbação. 

9.1.6. Património Cultural e Arqueológico 

A nível do Património, deverão respeitar-se as seguintes acções: 

• Acompanhamento arqueológico durante trabalhos de remoção de solos e escavações, 

nomeadamente na área da mancha de empréstimo projectada para o interior da albufeira 

e da abertura das condutas de ligação aos pivôs de rega. 

• Elaboração de memória descritiva, acompanhada de registo fotográfico, levantamento 

topográfico e inserção na cartografia da obra do elemento patrimonial n.º 4 - Passadeiras 

do Marnel, caso se mantenha a localização da mancha de empréstimo projectada, e este 
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venha a ser destruído. No caso da sua preservação, mesmo ficando debaixo da área da 

albufeira, não há necessidade deste levantamento. 

9.1.7. Paisagem 

Dada a natureza do impacte, situando-se este maioritariamente na esfera visual, no que respeita 

à identificação de medidas de minimização específicas para os locais integrados nas classes de 

média e elevada sensibilidade visual, considera-se que as seguintes medidas de minimização de 

carácter geral apresentadas compreendem uma atenuação dos impactes identificados no âmbito 

da análise efectuada de acordo com o impacte que se lhes associa. A apresentação de medidas 

adicionais, como a instalação de cortinas visuais arbóreas ou outras medidas similares, 

necessitará, de acordo com a especificidade de cada caso, de um estudo mais aprofundado, de 

modo a evitar a aplicação de medidas que, em última análise, poderão, também elas, ser 

causadoras de perturbação e intrusão visual. 

Paisagem_Mm1: Na Fase de Exploração e Desactivação, de forma a garantir a integração 

paisagística e a valorização do Projecto, deverá ser realizada a manutenção das áreas 

sujeitas a revestimento vegetal, de acordo com o Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra, assegurando-se, deste modo, a preservação do coberto vegetal e a estabilização 

do terreno. 

Paisagem_Mm2: Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas 

áreas não atingidas por movimentos de terra, através de sinalização adequada, de modo 

a não ser afectada com a localização de estaleiros de obra de construção e desactivação, 

depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os de possíveis 

“toques” com origem em maquinaria pesada, uma vez que, a longo prazo poderão 

danificar ou mesmo eliminar o exemplar vegetal atingido. 

Paisagem_Mm3: A escolha do local de estaleiro de obra de construção e desactivação e de 

depósitos provisórios deverá ser efectuada de modo a garantir a não afectação de áreas 

que ainda não se encontrem intervencionadas, num local afastado de linhas de água e 

das captações existentes para abastecimento público e fora de áreas de Reserva Agrícola 

Nacional e de Reserva Ecológica Nacional. Deverá situar-se próximo de acessos já 

existentes, sendo garantida a recuperação do próprio local de instalação deste. Devem 

ainda as acções construtivas e de deposição de materiais, circulação de pessoas e 

maquinaria, ser restringidas às áreas balizadas para o efeito. 

Paisagem_Mm4: Durante as fases de construção e desactivação deverá vedar-se 

visualmente, com recurso a painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis 

deverão ter, pelo menos, dois metros de altura, sendo conveniente que sejam pintados 
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com cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro. Caso as máquinas 

fiquem parqueadas no Monte do Marnel, esta acção não será necessária. 

Paisagem_Mm5: As operações de desmatação e de movimentações de terras deverão ser 

restringidas ao estritamente necessário, em termos de espaço e tempo, minimizando-se, 

assim, a afectação de áreas adicionais de solo e vegetação. 

Paisagem_Mm6: Deverá proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja 

movimentos de terra, circulação de veículos e de máquinas, principalmente durante o 

período estival, de modo a reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na 

vegetação e outros elementos circundantes. 

Paisagem_Mm7: Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em 

locais afectados pela obra de desactivação, com o objectivo de preservar as 

características da terra removida antes do início da obra. A terra viva será armazenada 

em pargas, localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será 

aplicada. Deverá ser executada uma sementeira de leguminosas para garantir o 

arejamento e a manutenção das características físico-químicas da terra. 

Paisagem_Mm8: Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá 

proceder-se a uma integração natural, para que, uma vez terminados os trabalhos, os 

movimentos de terra pouco ou nada se percebam. 

Paisagem_Mm9: Os rodados dos veículos da obra têm que ser limpos, de modo a não 

espalhar terra e lama nas estradas de acesso, o que pode ser feito através de valas de 

água. 

Paisagem_Mm10: As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão respeitar o disposto 

no Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro de 1999, devendo, sempre, optar-se por 

espécies de cariz autóctone, possuidoras de maior valor ecológico e adaptabilidade ao 

local. 

Paisagem_Mm11: O material resultante das escavações não deverá ser colocado num local 

que venha a ser intervencionado, devendo, antes, ser colocado na área afecta à 

construção. Posteriormente, e por acordo com a Câmara Municipal de Évora, o material 

excedente resultante de escavações, caso exista, deverá ser removido para local 

adequado. 

Paisagem_Mm12: De modo a acautelar a criação de uma zona em torno da barragem – 

decorrente da oscilação sazonal da barragem – com períodos críticos nas épocas mais 

secas do ano, deverão ser introduzidas nesta faixa de terreno (entre a cota máxima de 

enchimento da barragem e o seu nível mínimo de exploração) espécies que resistam a 

estas variações de nível de água, subsistindo tanto perante uma prolongada ausência de 

água, como a períodos de inundação. 
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Paisagem_Mm13: Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração 

e recuperação paisagística dos principais elementos afectados, através da 

implementação de um adequado projecto de requalificação e valorização paisagística, 

onde se preveja o restabelecimento da estrutura vegetal característica do local, 

privilegiando a utilização de formas arbóreas e arbustivas autóctones ou adaptadas, mais 

adequadas edafoclimaticamente, de menor exigência ao nível dos recursos logísticos e 

humanos, para a sua manutenção. 

9.2. Fase de exploração 

9.2.1. Solo 

Quanto ao descritor Solo, e relativamente à fase de exploração, devem tomar-se as seguintes 

medidas de minimização de impactes: 

• Aplicar taxas de irrigação ajustadas à taxa de infiltração de água no solo. 

• Adoptar práticas de não mobilização ou mobilização mínima, sempre que tal seja 

possível. 

• Dever-se-á, por outro lado, garantir a boa qualidade da água de rega, de modo a evitar 

acumulação excessiva de substâncias químicas, e outras que poderiam conduzir à 

salinização e alcalinização dos solos. 

• Procurar manter os solos na zona do Marnel, bem como desenvolver técnicas de gestão 

e conservação do solo visando a melhoria das suas características. 

9.2.2. Recursos Hídricos Superficiais 

Quanto aos Recursos Hídricos Superficiais: 

• Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho devem meticulosamente limpos, devido à possibilidade de permanência de 

materiais (óleos, resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem 

comprometer, a longo prazo, a qualidade das linhas de água existentes na zona, bem 

como da água subterrânea. 

• Controlo do eventual esvaziamento da albufeira, fazendo preferencialmente as 

descargas de fundo lentas e durante o período de Inverno, paralelamente à manutenção 

de um caudal ecológico. 
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• Implementar um programa de monitorização das águas da albufeira do Marnel que 

permita confirmar a presença de condições de qualidade adequadas ou detectar situações 

de degradação pontual. 

• Paralelamente ao plano de monitorização, devem implementadas algumas restrições 

conducentes à manutenção da qualidade da água, nomeadamente: 

� O abeberamento de gado directamente na albufeira, o seu acesso à albufeira e a 

sua permanência no leito. 

� A descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras actividades 

susceptíveis de degradar a qualidade da água. 

� Deposição de resíduos. 

� A mobilização do terreno a montante, com recurso a alfaias agrícolas no sentido 

da linha de maior declive. 

� O armazenamento, o manuseamento e aplicação de fertilizantes, pesticidas, 

insecticidas e outros fitofármacos. 

� Deposição e ou armazenamento por períodos prolongados de matéria orgânica 

susceptível de ser transportada para o plano de água, como por exemplo: palha, 

feno, resíduos resultantes do corte de árvores, etc. 

� A extracção de inertes, excepto quando tal se verifique por razões ambientais, 

para o bom funcionamento da infra-estrutura hidráulica ou como meio de 

limpeza da albufeira. 

9.2.3. Uso do Solo 

A nível do Uso do Solo, aconselha-se a manutenção da maior cobertura possível da superfície 

do solo, por exemplo mantendo os resíduos de culturas de Primavera/Verão durante a maior 

parte do Outono/Inverno, no caso de não se efectuar nenhuma cultura nesse ano, e a aplicação 

do código das Boas Práticas Agrícolas. 

9.2.4. Flora e Vegetação 

Em relação à Flora e Vegetação, e com o objectivo de evitar, reduzir ou compensar os possíveis 

impactes negativos do Projecto, na fase de exploração: 

• Evitar uma utilização incorrecta e/ou excessiva de pesticidas e a utilização inadequada 

de fertilizantes nitrogenados e fosforados durante a fase de plantação; esta situação será 

muito minimizada pelo cumprimento das boas práticas de aplicação destes produtos. 
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9.2.5. Fauna 

A nível da Fauna: 

• Fauna_Mm4: Deve ser promovida, em algumas zonas da margem, o desenvolvimento 

de vegetação palustre, evitando cortes ou sobrepastoreio. Podem guardar-se para este 

efeito áreas mais afastadas da zona edificada do Monte do Marnel. Estas zonas com 

vegetação são essenciais para a fixação de espécies faunístcas com importância 

transversal a todos os grupos referidos. 

• Fauna_Mm5: Aplicar rotação de culturas de acordo com o Normativo da Estrutura 

Loca de Apoio Itis Alentejo (Min-Agricultura, 2010) para a ZPE de Évora: efetuar uma 

rotação com mínimo de três anos, dos quais um seja de pousio; não se efetuar 2 cerais 

primários em anos consecutivos – exemplo: 

� 1º ano – cereal primário (trigo mole ou duro)/cereal secundário (p.e. 

aveia, cevada, triticale, consociação para semente) 

� 2º ano – cereal secundário (p.e. aveia, cevada) 

� 3º ano – pousio. 

• Fauna_Mm6: Efetuar também sementeira de leguminosas, que apresentam 

reconhecido valor para a alimentação da avifauna estepária, utilizando espécies 

consideradas elegíveis para este efeito. As áreas sob pivôs podem também ser utilizadas 

para este efeito, ou pode ser seleccionada uma zona diferente. Uma possibilidade é a 

aplicação do azevém com Vicia sp. 

• Fauna_Mm7: As parcelas semeadas não devem ultrapassar 15 ha. É preferível, em 

termos de conservação de avifauna estepária, ter duas parcelas semeadas mais pequenas 

que uma contínua de maior dimensão. 

• Fauna_Mm8: Não pastorear, cortar forragem, nem mobilizar o solo em 20% da área 

de pousio, entre 15 de Março e 30 de Junho. 

• Fauna_Mm9: Após a ceifa do cereal o restolho deve ser mantido no solo até 30 de 

Setembro. 

• Fauna_Mm10: Equacionar um plano de gestão das culturas e do gado, integrando as 

indicações da ITI Alentejo para Rede Natura 2000, com manutenção de culturas e de 

encabeçamento compatíveis com a manutenção dos valores naturais presentes. 

• Fauna_Mm11: Manutenção de caudal ecológico, que garanta a persistência de pegos e 

de qualidade de água favorável à vida aquática, de forma a compensar stresse hídrico 

característico e a minimizar o efeito da redução de caudal afluente ao rio Xarrama. 
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• Fauna_Mm12: A introdução de espécies exóticas deve ser interdita na albufeira, 

devendo ser vigiado o aparecimento de espécies piscícolas, de forma a efetuar-se 

controlo de efetivos em caso de identificação de espécies exóticas. 

Refere-se que não se pretende a interrupção de passagem de espécimes pois esta não seria 

seletiva e a criação da albufeira, se apresentar taludes de reduzido declive e se ocorrer 

naturalização de margens através da fixação de vegetação caraterística, pode promover a 

presença de espécies autóctones. 
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10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Barragem do Marnel aponta alguns planos de 

monitorização, nomeadamente no que diz respeito aos descritores Recursos Hídricos 

Superficiais e Fauna. 

10.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Quanto aos Recursos Hídricos Superficiais, no intuito de avaliar a qualidade da água 

relativamente aos usos a que se destina, será efectuada a monitorização de parâmetros 

físico-químicos na albufeira do Marnel, na Fase de Exploração, no primeiro ano, em dois 

períodos, em Abril (albufeira eventualmente cheia e imediatamente antes do início do período 

de rega) e em Setembro (albufeira eventualmente vazia e após o final do período de rega). 

Após o primeiro ano, apenas os Cloretos, a Salinidade (CE e SDT) e o SAR deverão ser objecto 

de análise, numa base semestral (em período pluvioso e durante o período de rega) e quando, 

em dois anos consecutivos, os resultados analíticos forem inferiores ou iguais ao valor máximo 

recomendado (VMR) constante do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e não 

se verificar nenhum fenómeno susceptível de provocar uma degradação da qualidade da água, 

recomendando-se como frequência mínima de amostragem uma vez por ano (durante o período 

de rega). 

10.2. Fauna 

O Plano de Monitorização para a Fauna tem como objectivo a avaliação da compatibilidade do 

Projecto com a manutenção dos valores faunísticos existentes. A adopção das Medidas de 

Minimização sugeridas pode atenuar os impactes negativos, decorrentes essencialmente da 

perda e fragmentação de habitat estepário, e, por outro lado promover os impactes positivos 

decorrentes da criação de um novo habitat. 

O primeiro plano proposto dirige-se concretamente para os efeitos negativos gerados sobre os 

habitats de aves estepárias, grupo mais vulnerável às afectações introduzidas pelo projecto. 

Procurou-se elaborar um plano expedito de fácil execução, mas que seja capaz de detectar a 

utilização efectiva da área em análise e a relação desta utilização com o sistema de cultura 

implementado. As directrizes do Plano são sugeridas tendo em mente o Sisão e o Peneireiro-

das-torres, espécies com maior interesse para a conservação, que podem ver territórios 

afectados com o Projecto. 

Este plano deve apresentar uma duração mínima de 3 edições, após o início da fase de 

exploração de projecto, com um espaçamento bianual de forma a abranger um período que traga 

algum retorno de informação sobre as alterações na utilização da área, tanto em aspectos 
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negativos como positivos. Deve envolver, pelo menos, uma amostragem base prévia à 

construção do projecto, numa das épocas a seguir aconselhadas, de forma a que os resultados 

possam ser comparáveis. 

Cada edição deve desenvolver-se ao longo de um ano, em 3 campanhas de amostragem: 

1 campanha na época reprodutora (Abril-Maio), 1 na época pós-nupcial (Julho-Setembro) e 

1 na época de invernada (Novembro a Fevereiro). 

Para a realização dos censos, recomenda-se a utilização de pontos fixos de amostragem. A 

contagem em torno de cada ponto de escuta deve considerar um raio de 250 m, com paragens 

de 5 minutos. Os pontos deverão estar espaçados no mínimo 600 m entre si, de forma a evitar 

a repetição da contagem de indivíduos. Os censos devem ser realizados durante as 3-4 primeiras 

horas da manhã, a partir do nascer-do-sol, e durante as 2-3 últimas do dia, antes do pôr-do-sol. 

 

Sugere-se também uma monitorização das comunidades piscícolas que eventualmente 

colonizem a albufeira, uma vez que apesar de a ribeira do Regedouro não ter sido considerada 

com condições favoráveis ao estabelecimento de comunidades ícticas, o facto de ser afluente 

do rio Xarrama (a uma distância de cerca de 7 km), potencia uma alteração na dinâmica actual, 

decorrente da implementação do projecto. 

A introdução de espécies piscícolas exóticas é considerado um importante fator de ameaça e 

declínio das comunidades autócones. Neste sentido, é importante que a criação da albufeira não 

acrescente este fator de destabilização aos ecossistemas ribeirinhos, salientando-se a riqueza 

ictiofaunística do rio Xarrama. Salienta-se, relativamente a espécies exóticas potenciais, a 

elevada adaptação ecológica que a perca-sol Lepomis gibbosus demonstra na da bacia do Sado, 

onde muitas vezes surge como espécie dominante, e a presença potencial de achigã Micropterus 

salmoides, uma espécie predadora. 

O programa de monitorização pode apresentar um espaçamento bianual, ao longo de três 

edições após o enchimento da área de regolfo. As campanhas devem ocorrer entre Setembro e 

Outubro, ou alternativamente na Primavera. Deve ser estimada riqueza e diversidade específica 

e estrutura etária das populações detectadas. Recomenda-se como técnica de captura a rede de 

cerco por capturar em maior abundância espécies exóticas. 

Em caso de deteção de espécies exóticas devem programar-se campanhas de controlo de acordo 

com a situação detectada. 
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11. CONCLUSÕES 

11.1. Geologia e Geomorfologia 

Os impactes negativos causados ao nível da Geologia e Geomorfologia estão essencialmente 

associados à fase de construção, estando os mais relevantes relacionados com as operações de 

escavação e aterro. Dado que a principal área de extracção de inertes para construção da 

barragem se localiza numa zona que ficará debaixo da futura albufeira, esses impactes são muito 

reduzidos. 

Também os riscos de erosão são mínimos nas margens da albufeira, tendo em vista a suavidade 

dos declives, a reduzida capacidade da barragem e a tipologia da rocha, pouco friável. 

11.2. Solo 

No que se refere ao Solo, tendo em conta a caracterização efectuada na situação de referência, 

são expectáveis impactes negativos, principalmente nas fases de construção e desactivação, 

sendo quase todos temporários. Os impactes expectáveis resultam das alterações das 

características intrínsecas dos elementos pedológicos em presença, designadamente por 

fenómenos de erosão, eventual contaminação através de produtos usados na construção etc. 

Não obstante, verifica.se que os solos presentem são de baixa fertilidade, de tal modo que os 

impactes são sempre pouco significativos. 

A utilização dos solos que ocorrem dentro da futura albufeira vem minimizar um dos principais 

impactes que se coloca nesta tipologia de projecto, ou seja, a gestão das manchas de 

empréstimo. Perante tal cenário, definido pelo projectista, os impactes associados são pouco 

significativos. 

11.3. Recursos Hídricos Superficiais 

A nível dos Recursos Hídricos Superficiais, a implantação da Barragem do Marnel induzirá 

uma redução de cerca de 1,7% nas afluências médias à Barragem de Vale de Gaio, e de cerca 

de 0,07% nos escoamentos anuais do rio Sado. 

A capacidade de armazenamento propiciada pela Barragem do Marnel é suficiente para a rega 

de uma área de 60 ha, considerando culturas cujas necessidades de rega se cifram em 

600.000 m3/ano e para a manutenção do caudal ecológico. A ocorrência consecutiva de dois ou 

mais anos secos causa fragilidades no armazenamento e consequente disponibilização para a 

rega, aconselhando-se a redução de áreas a regar, quando tal se verifique. 
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11.4. Recursos Hídricos Subterrâneos 

A nível dos Recursos Hídricos Subterrâneos, o aquífero de rochas fissuradas que se encontra 

na zona de construção da barragem apresenta uma capacidade limitada de armazenamento. A 

presença da albufeira da barragem irá levar a uma maior infiltração e a uma elevação do nível 

freático sob a mesma e nas suas imediações, e isto durante todo o ano, desde que haja água na 

albufeira. 

A escavação de terras para construção, a efectuar dentro do perímetro onde se irá instalar a 

albufeira, levará à exposição das camadas de solo inferiores, mais permeáveis, ou mesmo da 

rocha, facilitando a infiltração, um impacte positivo do ponto de vista da recarga do aquífero 

(maior infiltração), mas um impacte negativo em relação a eventual contaminação, pois a 

protecção das camadas superiores do solo deixa de existir. O mesmo, mas a um nível menor, se 

irá passar durante as escavações para instalação dos órgãos adutores para a rega. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de construção é mínima, 

devido à natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade 

e porosidade limitadas. 

Na fase de exploração, continuará o impacte positivo em relação à infiltração, devido ao 

acréscimo de pressão da água da barragem sobre o aquífero. A instalação de uma zona de 

regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é recarregado sob as zonas de 

rega, com as perdas de água de rega a constituir uma recarga adicional do aquífero sob essa 

zona, concentrada, neste caso, nos meses de rega. Em relação à contaminação do aquífero, 

haverá um maior risco de contaminação, pois a água da barragem encontrar-se-á mais 

contaminada que a água do aquífero. Devido ao uso de fertilizantes e pesticidas, aumentará 

também o risco de contaminação sob a zona de rega. 

Tal como na fase de construção, a magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a 

fase de exploração é também mínima, devido à natureza do aquífero, com capacidade de 

armazenamento reduzida e permeabilidade e porosidade limitadas. 

11.5. Clima, Ar e Qualidade do Ar 

Quanto ao Clima, Ar e Qualidade do Ar, os impactes mais relevantes, associados à fase de 

construção, resultarão da emissão de partículas geradas pelas operações de movimentação de 

terras e pela circulação de veículos nos terrenos e vias não pavimentadas. 

Atendendo à sua granulometria, mesmo na presença de condições atmosféricas favoráveis, não 

é de esperar que as partículas emitidas pelas operações a decorrer na área de intervenção atinjam 

outros receptores além dos que se localizam na periferia. 
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11.6. Ambiente Sonoro 

Quanto ao Ambiente Sonoro, considerando a distância entre os locais receptores sensíveis 

(±2.600 m) e a atenuação sonora conferida pela morfologia do terreno, será previsível que, 

durante a fase de construção, não sejam sequer perceptíveis os níveis sonoros resultantes das 

operações de construção da barragem e execução das condutas de ligação aos pivôs. Considera-

se, assim, que os impactes associados a esta fase serão negativos, pouco significativos, 

limitados no tempo e reversíveis. 

Na fase de construção devem ser tomadas medidas com vista à minimização dos impactes 

negativos gerados, nomeadamente o cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz 

respeito ao horário para a realização de actividades ruidosas e aos valores de potência sonora 

fixados para os equipamentos de construção a utilizar. A velocidade de circulação de veículos 

pesados, quer no interior da área de intervenção, quer na envolvente imediata (S. Brás do 

Regedouro), deverá ser limitada. 

11.7. Uso do Solo 

No que se refere ao Uso do Solo, dar-se-á a alteração de usos e ocupação do solo, através da 

criação da albufeira da barragem, que irá ocupar 35 ha de terreno, e da passagem de uma zona 

de sequeiro a regadio (54 ha). Os impactes expectáveis, de carácter negativo, resultam das 

alterações ao uso do solo, com supressão de 35 ha de terreno de utilização agrícola de sequeiro 

e agro-pecuária que ficarão debaixo da albufeira, e de carácter positivo, no que concerne aos 

novos usos (regadio) de 54 ha de terreno, uso este compatível com as características pedológicas 

em presença. 

11.8. Flora e vegetação 

Os impactes identificados e avaliados para o descritor Flora e Vegetação são, na sua maioria, 

muito reduzidos, dado a informação florística recolhida no local ser de reduzido valor para 

conservação. Além disso, os tipos de vegetação identificados são reconstituídos pela Natureza 

com alguma facilidade. Prevê-se, assim, uma natural recolonização dos biótopos identificados. 

No entanto, há impactes negativos, neste caso irreversíveis, decorrentes das terraplanagens e 

mobilizações do solo. Por isso, são previstas medidas de minimização que podem contribuir 

para atenuar os impactes previstos em cada uma das fases consideradas. Na fase de construção 

a circulação da maquinaria e a instalação de estaleiros necessários à implementação das obras 

devem ser efectuadas sempre que possível em caminhos já estabelecidos e zonas já 

intervencionadas. A afectação da linha de água será irreversível, contudo prevê-se a 

recolonização natural de táxones higrófilos na fase de exploração. Na fase de exploração deverá 
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ser tida em atenção a manutenção do uso de fertilizantes, de forma a não sobrecarregar o sistema 

com nutrientes, o que iria promover o aparecimento de infestantes e táxones nitrófilos. 

11.9. Fauna 

Em relação à Fauna, o Projecto apresenta tanto impactes negativos, como positivos. 

A destruição e fragmentação da pastagem extensiva que caracteriza a área de projecto, e que é 

essencial à ocupação das aves estepárias, apresenta-se como o impacte negativo mais relevante. 

Neste sentido, são sugeridas uma série de medidas que tendem a minimizar os efeitos e, 

sobretudo, fornecer melhores ferramentas de gestão e compatibilização do uso agro-pecuário 

com a manutenção dos valores faunísticos de relevo. 

Neste sentido, a adopção de um programa de monitorização que permita avaliar e adequar os 

novos usos com os valores faunísticos presentes é bastante importante. Salienta-se que, na 

realidade, a manutenção de aves estepárias depende também da manutenção do uso 

agro-pecuária tradicional, não devendo este ser abandonado. 

O principal impacte positivo corresponde à criação do habitat lacustre que, dadas as 

características da zona, pode ser favorável à fixação e utilização por espécies de todos os grupos 

abordados. Na adopção das medidas potenciadoras sugeridas, em concreto a manutenção de 

parte da margem sujeita a menor perturbação permitindo a colonização natural de vegetação 

autóctone, poder-se-á aumentar a importância deste impacte positivo. 

A manutenção de caudal ecológico, pode ser importante por se tratar de uma área sujeita a 

elevado stresse hídrico, sobretudo estival, sendo expectável que minimize efeitos causados pela 

diminuição do caudal afluente ao rio Xarrama, detentor de comunidades ícticas de elevado 

interesse para a conservação. Neste sentido, apesar de não se esperar impacte significativo, 

recomenda-se a monitorização da eventual colonização do açude por espécies piscícolas, com 

intenção de controlo de espécies exóticas. 

11.10. Património Cultural e Arqueológico 

Quanto ao Património Cultural e Arqueológico, é obrigatório o acompanhamento de um 

arqueólogo durante trabalhos de remoção de solos e escavações, seja na área da mancha de 

empréstimo projectada para o interior da albufeira, seja durante a fase de abertura das condutas 

de ligação aos pivôs de rega. 

Propõe-se também a elaboração de memória descritiva, acompanhada de registo fotográfico, 

levantamento topográfico e inserção na cartografia da obra do elemento patrimonial n.º 4 – 

Passadeiras do Marnel, caso se mantenha a localização da mancha de empréstimo projectada. 
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11.11. Paisagem 

Tendo em conta as análises de paisagem efectuadas e a situação de referência existente, pode 

referir-se que o quadro de impactes registado ao nível da paisagem é globalmente negativo e 

significativo, associado maioritariamente às fases de construção e de exploração. Como já 

referido, a inserção de novos elementos na paisagem irá provocar, sempre, um impacte negativo 

significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a capacidade de 

absorção da paisagem receptora. A análise dos diferentes elementos de projecto evidencia 

aspectos do mesmo, nomeadamente ao nível da tradução de possíveis impactes positivos que 

importa assegurar e desenvolver, de acordo com as medidas de minimização específicas 

enunciadas, assegurando a integração e valorização paisagística da infra-estrutura. Neste 

contexto, dá-se especial relevo ao elenco florístico local, que deverá ser respeitado aquando da 

implantação do Projecto agora em estudo. 

11.12. Planeamento e Ordenamento do Território 

No que se refere ao descritor Ordenamento do Território, importa salientar que o espaço em 

causa se encontra devidamente equacionado nos respectivos instrumentos de gestão territorial 

em plena eficácia (nomeadamente no Plano Director Municipal). Após uma análise dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, bem como das condicionantes de uso do solo, observa-se a 

necessidade de desafectação da REN na área de implantação e enchimento da barragem. 

11.13. Factores Sócio-Económicos 

O Projecto em causa visa fundamentalmente potenciar a riqueza e gerar inputs de crescimento 

económico baseados na bovinicultura, através do recurso a meios próprios de abastecimento de 

alimento para os animais (cultura de forrageiras). Para além disso, a fase de construção poderá 

envolver até 10 trabalhadores que, durante o tempo de construção, terão emprego assegurado. 

Por outro lado, na fase de exploração, não deixarão de ser criados empregos directos 

(eventualmente 3), mas também indirectos, uma vez que a produção da propriedade será 

incrementada, aumentando o volume de trabalho a jusante (veterinários, matadouro, talhos, 

etc.). 
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