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1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é a Central Fotovoltaica de
Arronches, que se encontra em fase de estudo prévio.
A Central Fotovoltaica de Arronches situa-se no concelho de Arronches, na freguesia de Assunção, e
é uma central fotovoltaica para produção de eletricidade a partir de energia solar.
A Central Fotovoltaica de Arronches será instalada com uma potência de 19,8 MW, estimando-se
uma produção média anual de energia elétrica de 33 GWh.
A ligação da Central à rede elétrica recetora será feita na subestação de Arronches através da
construção de uma linha elétrica a 30 kV, com 2,1 km.

1.2

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

A EDF EN Portugal é a entidade promotora da Central Fotovoltaica de Arronches.

1.3

ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA

O projeto da Central Fotovoltaica de Arronches, que se localiza em Sítio da Rede Natura – Sítio de
Interesse Comunitário “São Mamede” (PTCON0007), está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) em resultado da análise caso a caso efetuada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente ao
abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Neste âmbito, a TPF Planege Cenor – Consultores de Engenharia e Gestão, S.A., elaborou o
presente Estudo de Impacte Ambiental.
O estudo desenvolvido teve por objetivo avaliar os impactes ambientais decorrentes da
implementação do projeto em análise, de modo a que a Comissão de Avaliação da Agência
Portuguesa do Ambiente se possa pronunciar sobre a compatibilização do projeto com os valores
naturais a proteger.
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1.4

EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA

O presente Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto da Central Fotovoltaica de Arronches é
da responsabilidade da TPF – Planege Cenor e foi desenvolvido entre dezembro de 2017 e fevereiro
de 2018.
Apresenta-se de seguida a equipa técnica responsável pela elaboração do presente EIA:
Designação

Nome

Habilitações Literárias / Profissionais
Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Mestrado

Coordenador do Estudo

Albertina Gil

em Nutrição e Alimentação Animal, Especialização
em Sistemas de Informação Geográfica

Apoio à Coordenação Geral do Estudo
Condicionantes ao Uso do Solo
Marta Costa

Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Clima, Qualidade do Ar, Ruído
Componente Social
Licenciatura em Geologia e Mestrado em Geologia
Geologia e Geomorfologia

Sérgio Rosa
de Engenharia

Solos, Paisagem, RAN e REN

António Gonçalves

Licenciatura em Engenharia Agronómica
Licenciatura

Recursos Hídricos

Paulo Oliveira

em

Engenharia

Agronómica,

Especialização em Modelação hidráulica e análise
de sistemas fluviais

Componente Biológica e Ocupação do
Luís Vicente

Licenciatura em Biologia, Mestrado em Ecologia

Solo
Planeamento e Ordenamento Territorial

Patrícia Goulão

Licenciatura em Engenharia Agronómica

Fernando Robles Henriques
Património Cultural

1.5

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia

João Caninas

Mestrado em Arqueologia

Mário Monteiro

Licenciatura em História – Variante de Arqueologia

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade licenciadora do projeto em análise que se encontra em fase de estudo prévio, é a Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente.
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1.6

ANTECEDENTES DO EIA

O projeto da Central Fotovoltaica de Arronches foi sujeito a uma apreciação prévia por parte da
Agência Portuguesa do Ambiente, que em resultado da análise caso a caso que efetuou, determinou
que o projeto seria sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental.
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2

OBJECTIVOS E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.1

METODOLOGIA GERAL DO EIA

Este EIA tem como objetivo avaliar os possíveis impactes ambientais decorrentes da construção e
exploração da Central Fotovoltaica de Arronches com a profundidade e índole apropriados, visando
tanto os impactes positivos, como os que potencialmente poderão criar situações mais gravosas a
nível ambiental, com vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as exigências
técnicas, socioeconómicas e ambientais.
A metodologia adotada para a elaboração do EIA foi repartida por duas fases distintas de
desenvolvimento:
−

1ª fase: levantamento e análise de grandes condicionantes na área de implantação da
Central Fotovoltaica de Arronches, o que incluiu a realização de pesquisa documental,
análise de cartografia geral e temática, fotografia aérea e reconhecimentos de campo, para
identificação de condicionantes à implantação das infraestruturas do projeto, e elaboração da
planta de condicionamentos a fornecer ao projetista da Central Fotovoltaica de Arronches;

−

2ª fase: elaboração propriamente dita dos documentos que constituem o EIA, sendo para tal
necessário efetuar recolha de informação mais detalhada para a caracterização do estado
atual do ambiente e posterior identificação, previsão e avaliação dos impactes no ambiente,
provocados direta ou indiretamente pela construção do projeto, quer durante a fase de obras,
quer na posterior fase de exploração ou desativação do projeto. O estudo é ainda completado
com a definição de medidas mitigadoras dos impactes negativos gerados.

2.2

ESTRUTURA DO EIA

De acordo com os objetivos a alcançar o estudo elaborado tem a seguinte estrutura:
Introdução
−

identificação do projeto e da fase em que se encontra, do proponente, da entidade
licenciadora ou competente para a sua autorização, da responsabilidade pela elaboração do
EIA e indicação do período da sua elaboração.

Objetivos e Estrutura do EIA
−

descrição dos objetivos do EIA, metodologia e apresentação da respetiva estrutura.
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Objetivos e Justificação do Projeto
−

descrição dos objetivos e da necessidade do projeto;

−

enquadramento do projeto com os instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor; e

−

antecedentes de desenvolvimento do projeto.

Descrição do Projeto e Alternativas
−

localização do projeto;

−

descrição geral do projeto;

−

projetos complementares;

−

programação temporal; e

−

alternativas.

Definição da Área de Estudo
−

definição da área de estudo para a caracterização do estado atual do ambiente e avaliação
dos respetivos impactes.

Caracterização do Estado Atual do Ambiente
−

caraterização do estado atual do ambiente suscetível de vir a ser afetado pelo projeto, para
posterior análise posterior dos respetivos impactes. O desenvolvimento dos dados e análises
apresentados relativamente aos diversos descritores ambientais são proporcionais à
relevância dos respetivos impactes.

Evolução do Estado Atual do Ambiente sem Projeto (Opção 0)
−

descrição da evolução previsível do estado atual do ambiente na ausência do projeto, ou
seja, caso não se venha a implementar o mesmo.
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Identificação e Avaliação de Impactes
−

identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de
desenvolvimento do projeto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas
associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e
apreciação da sua significância, incluindo a identificação de avaliação;

−

avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projetos existentes, bem como de
projetos associados como é o caso da instalação da linha elétrica aérea.

Riscos – Ambiente e Saúde Humana
−

identificação e análise dos riscos ambientais e para a saúde humana associados ao projeto.

Medidas de Minimização
−

descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando
possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos.

Monitorização
−

apresentação das diretrizes a que obedecerá o plano geral de monitorização.

Conclusões
−

conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do projeto.

Bibliografia
−

apresentação das referências bibliográficas utilizadas.
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3
3.1

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO

Com este projeto pretende-se aproveitar um recurso natural (o sol), a partir da instalação de painéis
fotovoltaicos para produção de eletricidade.
Como se pode observar na figura que se segue, o potencial para produção de energia solar
fotovoltaica em Portugal é dos mais elevados de toda a Europa.

Figura 1 – Potencial para produção de eletricidade solar fotovoltaica na Europa (PVGIS ©
European Communities, 2001-2008).
A disponibilidade do recurso solar em Portugal é excelente quando comparada com a de outros
países da Europa. Comparando valores relativos ao número médio anual de horas de Sol entre
Portugal e um país do centro da Europa, por exemplo a Alemanha que lidera a lista mundial no que
respeita ao valor de potência instalada em sistemas fotovoltaicos, verifica-se que esses valores
variam entre 2200 e 3000 no território nacional continental e 1200 e 1700 na Alemanha (CollaresPereira, 1998).

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
7

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

A problemática associada a este tipo de empreendimentos está intimamente ligada à gestão e
exploração de um recurso energético natural e renovável. É fundamental a consciencialização da
importância da utilização das energias renováveis em substituição da queima de combustíveis
fósseis, através de uma mudança de atitude compatível com um desenvolvimento sustentável.
O consumo ao ritmo atual dos recursos de combustíveis fósseis coloca diversos problemas
importantes, a saber:
−

exaustão de recursos, uma vez que os combustíveis fósseis são recursos finitos e
consequentemente esgotáveis. Sendo que, pelo contrário, as energias renováveis resultam
de fluxos inesgotáveis de energia a partir do sol, do vento, da água, entre outros; e

−

poluição ambiental associada à sua transformação e consumo, que põe em risco o equilíbrio
natural à escala local, regional e planetária, ou seja, atualmente atingiu-se a capacidade,
igualmente finita, que a natureza possui de absorver os excessos que produzimos. As
emissões das centrais termoelétricas associadas à utilização de energia fóssil convencional
são em parte responsáveis por situações como o efeito de estufa e chuvas ácidas.

Perante os problemas acima referidos e a disponibilidade inquestionável de recursos endógenos, o
desenvolvimento da produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis reveste-se de
extrema importância tanto em termos ambientais, nomeadamente em matéria de limitação das
emissões de gases responsáveis pelas alterações climáticas, como também no contexto energético
atual de Portugal e da Europa, no que diz respeito à diminuição da dependência face ao exterior
relativamente ao abastecimento de energia.
Assim, tem-se assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas e
ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais
e energéticos.
O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), estabelece a visão e os objetivos da política
climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas. A construção
desse quadro estratégico fundamenta-se numa série de premissas, entre elas encontra-se a
convicção política, científica e técnica de que as alterações climáticas são uma realidade e uma
prioridade nacional, face aos seus impactos futuros sobre a nossa sociedade, economia e
ecossistemas. São cada vez mais os estudos científicos e as instituições internacionais que
demonstram as mudanças no sistema climático global.
Os estudos efetuados também indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com maior
vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (QEPiC).
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O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC)
salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre no sistema
climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é
inequívoco. O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa
(GEE) serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando que a
manutenção dos níveis atuais de emissões de GEE provocará um aumento da temperatura do
sistema climático e tornará mais provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e
ecossistemas (QEPiC).
É necessário agir agora para evitar os piores dos seus impactes expetáveis e os custos associados à
adaptação das nossas sociedades e economias a esses impactes. Os custos da inação são
superiores no médio e longo prazo, podem reduzir as opções de mitigação e adaptação no futuro e
podem colocar em causa o sucesso em limitar o aumento da temperatura média global a um máximo
de 2°C sobre a média pré-industrial (QEPiC).
Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio de longo prazo,
sendo que apenas reduções globais de emissões programadas a longo prazo — pelo menos num
horizonte até 2050 - na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão repor a
humanidade numa trajetória compatível com aquele objetivo (QEPiC).
Este desafio requer ação política articulada a vários níveis, seja em termos de mitigação (redução de
GEE) ou adaptação aos seus impactes (QEPiC).
A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem
um instrumento fundamental e uma opção inadiável, de forma a viabilizar o cumprimento dos
compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações
Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o
cumprimento da Diretiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia elétrica com base
em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objetivos
estabelecidos pelo Governo Português (QEPiC).
É neste contexto que o projeto da Central Fotovoltaica de Arronches se enquadra, no cumprimento
das principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço das energias renováveis,
garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas
europeias de combate às alterações climáticas (REA – APA):
−

A União Europeia (UE) definiu, através da Diretiva FER relativa à promoção de utilização de
energia proveniente de fontes renováveis, o objetivo de alcançar, em Portugal e até 2020,
uma quota de 31% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de
energia e uma quota de 10% no sector dos transportes;
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−

No âmbito do quadro de ação da UE relativo ao clima e à energia (Pacote Energia-Clima
2030), foi definida, em outubro de 2014, a meta vinculativa de pelo menos 27% de energias
renováveis no consumo total de energia na UE em 2030. Esta meta deverá ser atingida
coletivamente, com base no contributo dos diferentes Estados Membros, os quais podem
fixar metas nacionais mais ambiciosas;

−

Em Portugal, a legislação que transpôs parcialmente a Diretiva FER e o Plano Nacional de
Ação para as Energias Renováveis para o período 2013-2020 (PNAER 2020) estabelecem a
meta de 31% para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia e 10%
para o consumo energético nos transportes, até 2020. Preveem também a incorporação de
59,6% de energia renovável na eletricidade até 2020;

−

Em alinhamento com o PNAER 2020, o Compromisso para o Crescimento Verde, estabelece
o objetivo de “Reforçar o peso das energias renováveis”, determinando a meta de 31% de
renováveis no consumo final bruto de energia em 2020 e 40% em 2030;

−

O PNAER 2020 indica um conjunto de metas intercalares para a utilização de energia
renovável no consumo final bruto de energia: 22,6% para os anos 2011 e 2012; 23,7% para
2013 e 2014; 25,2% em 2015 e 2016; e 27,3% para os anos 2017 e 2018;

−

Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar
uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005,
garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal
em linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris.

A meta de Portugal para a quota de energias renováveis no consumo final bruto de energia para 2020
é de 31,0% - a quinta mais elevada da UE - e reflete essencialmente dois aspetos: o caminho já
percorrido na promoção das FER que colocam Portugal numa posição de liderança em capacidade
instalada térmica e elétrica e o potencial existente para o desenvolvimento de novos projetos
(PNAER).
A aposta na energia solar tem um papel importante no sentido de aumentar a produção
descentralizada de eletricidade pelo facto de o seu ciclo de produção se adequar aos períodos de
maior consumo de energia, bem como pelo potencial que Portugal dispõe em termos de
disponibilidade de recurso e de capacidade de investigação e desenvolvimento tecnológico (PNAER).
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3.2

ENQUADRAMENTO DO PROJETO E CONFORMIDADE
GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES E EM VIGOR

COM OS

INSTRUMENTOS

DE

Apresenta-se de seguida no Quadro 1 os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e abrangidos
pela área de estudo do projeto.
Quadro 1 – Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor no concelho que abrangem a área do
projeto.
Concelho

Instrumento
PDM

Plano Diretor Municipal

PDM

Plano Diretor Municipal

PDM

Plano Diretor Municipal

PDM
PDM

PNA
PNA
PRN
PRN

Plano Diretor Municipal
Plano Diretor Municipal
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Guadiana (RH7)
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Guadiana (RH7)
Plano Nacional da Água
Plano Nacional da Água
Plano Rodoviário Nacional
Plano Rodoviário Nacional

PRN

Plano Rodoviário Nacional

PRN

Plano Rodoviário Nacional
Programa Nacional da política de Ordenamento
do Território
Programa Nacional da política de Ordenamento
do Território
Programa Nacional da política de Ordenamento
do Território

PGRH
PGRH

Arronches

Designação

PNPOT
PNPOT
PNPOT
PROF
PROT
PROT
RN

Publicação D.R.

Data D.R.

1.ª Retificação
1.ª Correção
Material
2.ª Alteração por
Adaptação
1.ª Alteração
1.ª Publicação

DECL 264/2011

06-10-2011

DECL 236/2011

30-08-2011

Regulamento
787/2010
RCM 62/99
RCM 97/95
DECL RET 22B/2016

25-06-1999
07-10-1995

1ª Publicação

RCM 52/2016

20-09-2016

Revisão
Revisão
2.ª Alteração
1.ª Alteração

DL 76/2016
DL 76/2016
DL 182/2003
LEI 98/99
DECL RECT 19D/98
DL 222/98
DECL RECT 103A/2007
DECL RECT 80A/2007

9-11-2016
17-04-2002
16-08-2003
26-07-1999
31-10-1998

LEI 58/2007

4-09-2007

1ª Retificação

1.ª Retificação

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto
Alentejo
Plano Regional de Ordenamento do Território do
Alentejo
Plano Regional de Ordenamento do Território do
Alentejo
Rede Natura 2000

Dinâmica

2.ª Revisão
2.ª Retificação
1.ª Retificação
1.ª Publicação
1.ª Publicação
1.ª Retificação

Decreto
Regulamentar n.º
37/2007
DECL RECT 30A/2010

19-10-2010

18-11-2016

17-07-1998
2-11-2007
7-09-2007

3-04-2007
1-09-2010

1.ª Publicação

RCM 53/2010

2-08-2010

1.ª Publicação

RCM 115-A/2008

21-07-2008

De forma a evitar duplicação de informação remete-se a análise dos Instrumentos de Planeamento
que se encontram em vigor, à data de elaboração do EIA, para o capítulo 6.11.
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3.3

ANTECEDENTES DO PROJETO

Não existem antecedentes no que diz respeito ao desenvolvimento do projeto da Central Fotovoltaica
de Arronches.
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4
4.1

DESCRIÇÃO DO PROJETO
LOCALIZAÇÃO

A Central Fotovoltaica de Arronches localiza-se no distrito de Portalegre, no concelho de Arronches e
na freguesia de Assunção (Desenho 1).
No Desenho 1 apresenta-se a localização do projeto à escala regional e nacional e seu
enquadramento administrativo. No Desenho 2 apresenta-se a localização das infraestruturas do
projeto.

4.2

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

4.2.1 Energia Solar Elétrica
A energia da radiação solar pode ser convertida diretamente em energia elétrica através de células
fotovoltaicas.
O efeito fotovoltaico consiste, na transformação de energia solar em energia elétrica, ou seja, na
transformação de energia que proporcionam os fotões incidentes sobre os materiais semicondutores
em eletricidade. Os átomos absorvem os fotões e transferem a sua energia para os eletrões, que
assim se libertam e através de um campo elétrico interno são conduzidos para os contactos,
produzindo assim a corrente na célula fotovoltaica (Valente, 2011).
As células fotovoltaicas são fabricadas em silício ou noutro material semicondutor (que produzem
uma corrente elétrica quando atingidos pela radiação luminosa), e encapsuladas em módulos, que
depois se ligam em número variável, em série e em paralelo, constituindo um gerador fotovoltaico
(Valente, 2011).
A energia elétrica produzida por via fotovoltaica pode ser utilizada imediatamente em corrente
contínua, ou armazenada em baterias. Em qualquer dos casos a energia elétrica em corrente
contínua pode ser transformada em corrente alternada através de inversores, designando-se por
sistema fotovoltaico, ao conjunto dos componentes que constituem este sistema. Geralmente os
sistemas fotovoltaicos cuja rede elétrica recetora é a rede pública de eletricidade são designados por
centrais fotovoltaicas.
No projeto da Central Fotovoltaica de Arronches pretende-se aplicar a tecnologia que utiliza módulos
de painéis fotovoltaicos cristalino em estrutura fixa.
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Painel Fotovoltaico Cristalino – Estrutura Fixa (Figura 2):
−

Características: células de silício policristalino. Estas células são produzidas a partir de blocos
de silício obtidos por fusão de silício puro em moldes especiais. Uma vez nos moldes, o silício
arrefece lentamente e solidifica-se. Neste processo, os átomos não se organizam num único
cristal. Forma-se uma estrutura policristalina com superfícies de separação entre os cristais.
A sua eficiência na conversão de luz solar em eletricidade é ligeiramente inferior do que nas
de silício monocristalino, mas em contrapartida o processo de fabrico é mais barato do que o
do silício monocristalino (Nascimento, 2004; Valente, 2011).

Fonte: JinkoSolar

Fonte: Grupo DST

Figura 2 – Módulos fotovoltaicos.

−

Fundações: estacas
metálicas, sem betão
armado, com cerca de 2
metros de profundidade;

−

Este

sistema

encontra-se

fixo a uma estrutura de
suporte metálica que permite
a inclinação adequada para
o funcionamento do módulo
fotovoltaico (Figura 3).

Fonte: Grupo DST

Figura 3 – Estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos.
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A Central Fotovoltaica de Arronches será constituída por:
−

74 717 Módulos fotovoltaicos instalados em 206 Linhas;

−

374 Caixas de junção que ficam fixas na estrutura metálica de suporte dos módulos
fotovoltaicos;

−

94 Caixas de agrupamento que ficam igualmente fixas na estrutura metálica de suporte dos
módulos fotovoltaicos;

−

10 Inversores/Transformadores que ficam instalados em estruturas pré-fabricadas; e

−

1 Posto de seccionamento.

A Central Fotovoltaica de Arronches será composta por 10 conjuntos de módulos, com 20 painéis ao
todo, que ligam a uma caixa de junção, fixa à estrutura metálica dos módulos, e que recebe a energia
de 200 módulos.

Fonte: Grupo DST

Figura 4 – Caixa de junção.
Cada quatro das referidas caixas de junção que estão previstas instalar, irão ligar-se a uma caixa
designada por caixa de agrupamento. Cada caixa de agrupamento irá ligar a um inversor,
responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada. Está prevista a instalação de
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10 inversores (Figura 5), sendo que associado a cada inversor, irá igualmente existir um
transformador que irá elevar a tensão de 400 V para 30 000 V (Figura 6).

Figura 5 – Exemplo de localização do tipo de estrutura que contém o inversor/transformador
(Fonte: Efacec).

Aparelhagem
Elétrica
Inversor
Transformador

Sistema de
monitorização
SCADA
Fonte: Grupo DST

Fonte: EFACEC

Figura 6 – Estrutura pré-fabricada que contém o inversor/transformador.
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A partir de cada um dos transformadores, parte um cabo 30 kV enterrado até ao posto de
seccionamento. Do posto de seccionamento sairá a linha elétrica aérea a 30 kV a construir com
2,1 km, que irá ligar à subestação de Arronches.
Está previsto instalar a toda a volta da Central Fotovoltaica da Arronches uma vedação com 2 m de
altura, em rede coelheira. A Central terá um sistema de videovigilância, e um outro sistema de
comunicação de intrusão perimetal.
O acesso ao local de implantação do projeto é feito através de uma estrada de terra batida que deriva
da estrada EN371 que dá acesso à vila de Arronches.
Dimensões gerais das estruturas do sistema:
−

Dimensão dos painéis: 0,991 m x 1,65 m;

−

As linhas terão um comprimento cerca de 300 m;

−

A largura de cada linha de painéis é 2,85 m, mais cerca de 3 m de largura de caminho entre
cada linha de painéis;

−

Altura máxima acima do solo: 2,15 m, admitindo que os módulos estarão a 0,50 m do solo.

Indica-se de seguida características gerais da Central Fotovoltaica de Arronches:
Potência de pico ...............................................................................

19,80 MW

Área de painéis Fotovoltaicos ..........................................................

122 173 m

2

Área de terreno ocupada pelos módulos fotovoltaicos ....................

105 804 m

2

4.2.2 Posto de seccionamento
2

O posto de seccionamento será um edifício com área aproximada de 50 m , onde será instalada a
aparelhagem de 30 kV, em armário metálico fechado, equipamento de controlo, comando e
comunicações, e ainda o equipamento de contagem. Por razões de segurança existirão igualmente
equipamentos UPS e luz elétrica. Irá incluir ainda um pequeno escritório e instalações sanitárias.
O posto de seccionamento terá como função fazer a transição da rede interna subterrânea para a
linha elétrica aérea.
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4.3

ALTERNATIVAS

As condições necessárias à viabilidade técnica/económica de um projeto desta natureza, estão
relacionados com o potencial solar disponível, a existência de terrenos para arrendar e a
possibilidade de ligação à rede elétrica recetora. A decisão de implantação da Central Fotovoltaica de
Arronches neste terreno, resultou da análise prévia por parte do promotor do projeto relativamente
aos fatores mencionados anteriormente, e ao levantamento preliminar de eventuais condicionantes
ambientais.

4.4

FASE DE CONSTRUÇÃO

4.4.1 Estaleiro
Para a execução da obra de implementação do projeto da central será necessário montar um
estaleiro, cuja localização prevista será em zona adjacente ao posto de seccionamento da central.
A área afeta ao estaleiro inclui uma zona para instalação de contentores para apoio à obra, e
instalações sanitárias, uma zona para parqueamento de máquinas e uma zona de depósito de
materiais.

4.4.2 Construção civil
No caso concreto da Central Fotovoltaica de Arronches as obras de construção irão iniciar-se pela
abertura do caminho principal de acesso, e pela abertura de caminhos entre as linhas de módulos
fotovoltaicos.
Segue-se um conjunto de operações de movimentação de terras que têm como finalidade a
regularização do terreno. Salienta-se o facto de que dependendo da inclinação do terreno será
avaliada a necessidade, ou não, de nivelamento para construção das vias e na zona de implantação
das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos, uma vez que as estruturas metálicas de suporte
dos módulos adaptam-se facilmente a terreno ligeiramente irregular.
Posteriormente são inseridas as estacas às quais serão fixadas as estruturas metálicas de suporte
dos painéis (Figura 7). E dá-se início à colocação das infraestruturas que contêm o
inversor/transformador (Figura 8).
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Figura 7 – Aspeto geral após regularização do terreno e instalação das estruturas metálicas de
suporte dos módulos fotovoltaicos (Fonte: Grupo DST).

Figura 8 – Instalação da estrutura pré-fabricada do inversor/transformador (Fonte: Grupo DST).
O intervalo entre cada linha de painéis terá uma largura de cerca de 3 m de largura, o suficiente para
a passagem de um veículo de apoio às necessárias operações de manutenção (Figura 9). O
pavimento do arruamento entre fiadas de painéis não será impermeável e será executado por
camadas de tout-venant compactado com inclinação transversal para valeta drenante.
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Figura 9 – Configuração geral das linhas de módulos (Fonte: Grupo DST).
Será necessário proceder igualmente à abertura de uma vala para instalação dos cabos elétricos de
ligação dos painéis às caixas de junção (Figura 10).

Figura 10 – Perfis das valas de cabo de média tensão.
Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem das estruturas metálicas de
suporte dos painéis e restantes componentes será construído o posto de seccionamento, com todas
as atividades inerentes a uma obra de construção civil.
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4.4.3 Meios humanos
Para a fase de construção da Central Fotovoltaica de Arronches estima-se que o número de
trabalhadores afetos diretamente à construção do projeto sejam cerca de 20, conforme a fase de
desenvolvimento da obra.

4.4.4 Materiais e energias utilizados
Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de
diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão, brita, areia,
madeira, ferro, tijolos, aço, tinta etc., para a execução do posto de seccionamento da Central,
fundações e caminhos de acesso.
No que diz respeito às componentes dos painéis fotovoltaicos, os principais tipos de materiais que os
constituem são:
−

Vidro, silício;

−

Aro metálico;

−

Estruturas metálicas em aço, galvanizado/metalizado;

−

Condutores de ligação à caixa de junção.

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de
combustão a gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns equipamentos.

4.4.5 Efluentes, Resíduos e Emissões
Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões:
E
F
L
U
E
N
T
E
S

−

águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro;

−

águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e construção civil.
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Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins,
no entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no
presente EIA esta situação será evitada.
Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos:
−

no que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, serão utilizadas instalações
sanitárias amovíveis;

−

para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das
operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x 1 m), na qual será
efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. A bacia será
aberta na zona de estaleiro, e no final das betonagens a bacia será aterrada;

−

os efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer obra,
serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o
efeito e transportados por uma empresa creditada pela Autoridade Nacional dos Resíduos –
Agência Portuguesa do Ambiente.

R
E
S
Í
D
U
O
S

−

resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro;

−

resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno;

−

materiais inertes (terras) provenientes das escavações;

−

terra vegetal;

−

embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais
resultantes das diversas obras de construção civil.

O armazenamento temporário de resíduos será efetuado na zona destinada a estaleiro ou em
eventuais zonas complementares de apoio ao estaleiro.
Prevêem-se os seguintes destinos finais relativamente aos resíduos produzidos:
−

os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados integralmente nos
aterros necessário executar ao longo dos caminhos de acesso;

−

a terra vegetal será armazenada junto às áreas de intervenção, em locais tanto quanto
possível planos e afastados de linhas de água;
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−

os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores
específicos, e transportados por uma empresa devidamente creditada pela Autoridade
Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente;

−

os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão enterrados em
zonas intervencionadas, afastadas das linhas de água e de zonas húmidas.

E
M
I
S
S
Õ
E
S

−

incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria pesada
e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos;

−

poeiras resultantes das operações de escavação, movimentação de terras e da circulação de
veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas;

−

4.5

gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra.

FASE DE EXPLORAÇÃO

4.5.1 Funcionamento da central fotovoltaica
A Central irá dispor de um sistema de comando que lhe permite um funcionamento completamente
automático.
O sistema dispõe de um autómato programável existindo uma sala de comando, no posto de
seccionamento, para onde serão transmitidos os dados de todo o sistema em funcionamento. Nela
existirão equipamentos de comunicações e meios informáticos que permitirão visualizar as
informações recebidas, e dar-lhes o devido tratamento, não só em termos de operação mas também
em termos de arquivo, análise e estatística, e donde se fará a emissão de comandos.
O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através de comunicações de
rede adequada e fiável, sendo possível a simples consulta do estado da instalação ou a receção de
alarmes mas também, a emissão de comandos.

4.5.2 Produção de Energia Elétrica
A Central Fotovoltaica de Arronches terá uma potência instalada de 19,8 MW, e estima-se uma
produção média anual de energia de cerca de 33 GWh.
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4.5.3 Meios humanos
Está prevista a criação de um posto de trabalho permanente associado à Central Fotovoltaica de
Arronches, uma vez que a Central irá dispor de 1 trabalhador local num único turno em permanente
afeto à operação e manutenção da central.

4.5.4 Efluentes, resíduos e emissões
Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões:
E
F
L
U
E
N
T
E
S

R
E
S
Í
D
U
O
S

E
M
I
S
S
Õ
E
S

−

águas residuais provenientes das instalações sanitárias do posto de seccionamento;

−

óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes da central;

−

água proveniente da limpeza dos painéis fotovoltaicos.

−

peças ou parte de equipamento substituído;

−

materiais sobrantes das manutenções (filtros, recipientes de lubrificantes, etc.);

−

resíduos sólidos urbanos provenientes do posto de seccionamento;

−

resíduos vegetais provenientes do corte de vegetação na zona dos painéis fotovoltaicos.

−

ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento;

−

ruído resultante do tráfego.

Caso por algum motivo não venha a ser executada a ligação da central à rede pública de
abastecimento de água, prevê-se a instalação de um reservatório de água no posto de
seccionamento, para abastecimento das instalações sanitárias. O abastecimento de água do referido
reservatório e para as restantes operações de manutenção dos painéis será assegurada por
autotanque.
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Relativamente ao destino final/tratamento dos efluentes das instalações sanitárias será construída
uma fossa estanque, e no que diz respeito aos restantes resíduos será garantido que os mesmos são
integrados no circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente os
indicados pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente. As águas de
escorrência provenientes da limpeza dos painéis, irão diretamente para o terreno, uma vez que não
apresentam qualquer tipo de contaminação.

4.6

FASE DE DESATIVAÇÃO

Após o termo da sua vida útil, a central será desativada e os respetivos equipamentos removidos.
Nessa fase os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os originados na fase
de construção, embora em menor quantidade por não ser necessário executar as escavações e
betonagens do edifício, nem as movimentações de terra para nivelamento do terreno.
Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem a central, nomeadamente o
aço, ser reciclável.

4.7

PROJETOS COMPLEMENTARES

A interligação elétrica da Central Fotovoltaica de Arronches à rede elétrica recetora, no local indicado
pela EDP, constitui um projeto complementar de uma Central Fotovoltaica.
No caso da Central Fotovoltaica de Arronches a ligação à rede elétrica recetora será na subestação
de Arronches, através da construção de uma linha elétrica aérea a 30 kV, com cerca de 2,1 km.

4.8

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL

4.8.1 Fase de construção
Estima-se que a fase de construção da Central Fotovoltaica de Arronches decorra durante um
período de cerca de 8 meses.

4.8.2 Fase de exploração
A fase de exploração (vida útil) prevista para um projeto deste tipo é de 25 anos.
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5

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A caracterização da área de estudo visa descrever o estado do ambiente da área onde se prevê que,
direta ou indiretamente, se podem sentir os efeitos da implementação do projeto de forma a poder
servir como situação de referência para a identificação e avaliação dos impactes, positivos e
negativos, decorrentes da concretização do projeto, bem como perspetivar a evolução da área sem
projeto.
Numa fase preliminar, ao nível de estratégia, foram definidas as perspetivas de abordagem do
presente Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor e tendo por base a
natureza, componentes e localização do projeto em análise.
Assim, a análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da construção e exploração da
Central Fotovoltaica de Arronches, fundamentou a seleção da área de estudo para a caraterização do
estado atual do ambiente e avaliação dos respetivos impactes.
Face ao âmbito do estudo e à natureza, componentes e localização do projeto em análise, e tendo
então por base a metodologia a aplicar, definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de
abordagem mais ou menos detalhada, consoante os descritores em análise. Assim, consideraram-se
os seguintes níveis de abordagem:
−

um primeiro nível de abordagem bastante detalhado, por forma a avaliar fundamentalmente os
impactes ambientais que deverão ocorrer durante a fase de construção do projeto. Para isso
considerou-se o espaço correspondente ao terreno afeto à implantação do projeto (60 ha); e

−

num segundo nível em escala de abordagem menos detalhada, e para questões que
extravasam o contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do nível socioeconómico
da região, paisagem e fauna, considerou-se uma área um pouco mais vasta por forma a avaliar
fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na fase de exploração. Nesse
âmbito considerou-se para a paisagem uma zona envolvente à central de 2 km.

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
26

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

6
6.1

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE
CLIMA

6.1.1 Considerações Gerais
Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis que
traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis designadas por
elementos climáticos, são observadas/registadas em estações climatológicas.
Para a caracterização do clima na área do projeto recorreu-se à informação disponibilizada pelo
Instituto de Meteorologia e Geofísica nas normais climatológicas referentes à Estação Climatológica
de Portalegre (Latitude 39º 17’ N; Longitude 7º 25 W) e a Estação Udométrica de Castelo de Vide
(Latitude 39º 25’ N; Longitude 7º 27’ W).
A Estação Climatológica de Portalegre está situada a Noroeste da área de implantação da Central
Fotovoltaica de Arronches, a cerca de 22,0 km e a Estação Udométrica de Castelo de Vide, a cerca
de 37 km a Nordeste.
Os registos constantes nas normais climatológicas consultadas, referem-se a um período de 29 anos,
compreendido entre os anos de 1951 e 1980, o que se considerou suficiente para o fim em vista.

6.1.2 Temperatura
A temperatura do ar, observada ou medida, na camada de ar que está em contacto com a superfície
do terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros fatores, entre os
quais se destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de grandes superfícies
de água e a circulação geral atmosférica.
No Quadro 2 e na Figura 11 apresentam-se os valores da temperatura média do ar registados na
Estação Climatológica de Portalegre, no período de 1951-1980.
Quadro 2 – Temperaturas médias do ar (ºC).
E.C. Portalegre

Período (1951-1980)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Maxima

11,5

12,3

14,4

17,2

21,2

25,7

30,2

30

26,5

20,5

14,9

12,0

19,7

Minima

5.5

5,6

6,9

8,4

11,1

13,9

16,2

16,5

15,5

12,5

8,4

6,0

10,5

Media

8,5

9,0

10,7

12,8

16,1

19,8

23,2

23,3

21,0

16,5

11,7

9,0

15,1
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Figura 11 – Temperaturas médias mensais registadas na estação climatológica de Portalegre
(Período 1951-1980).

A temperatura média anual registada em Portalegre é de 15,1 ºC. A temperatura média mensal mais
elevada ocorre em agosto (23,3 ºC), e a mais baixa em janeiro (8,5 ºC).
O Verão é quente com 103,3 dias de temperaturas máximas superiores a 25 ºC, ocorrentes entre abril
e novembro. A temperatura máxima média é de 30,2 ºC em julho, sendo o valor extremo de
temperatura máxima registada de 41,6 ºC em julho.
No Inverno existem 3,1 dias com temperaturas mínimas negativas entre novembro e março,
registando-se o valor mínimo em dezembro com -5,0 ºC. A temperatura mínima média do mês mais
frio é de 5,5 ºC em janeiro.
A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a diferença
entre os valores da temperatura média do ar no mês mais quente e no mês mais frio, (WORLD
METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 1966), é de 14,8 ºC, e a amplitude extrema das temperaturas,
ou seja, a diferença entre a média das máximas do mês mais quente (30,2 ºC) e a média das
mínimas do mês mais frio (5,5 ºC), é de 24,7 ºC.
Considerando os desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual é
possível dividir o ano em dois períodos de igual duração:

−
−

Período mais quente (desvios positivos) de maio a outubro;
Período mais frio (desvios negativos) de Novembro a Abril.
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6.1.3 Precipitação
O valor de precipitação média anual na estação de Portalegre, para o período em análise, é de
908,3 mm, com o valor máximo em janeiro (132,3 mm) e o valor mínimo em julho (8,0 mm), enquanto
que na estação udométrica de Castelo de Vide a precipitação média anual é de 876,7mm, com um
valor máximo em fevereiro (123,8 mm) e o valor mínimo julho (5,2 mm).
O valor de precipitação máximo diário foi de 93,9 mm e de 104,0 mm, registado no mês de outubro e
novembro, respetivamente na estação climatológica de Portalegre e posto udométrico de Castelo de
Vide.
Assim, de acordo com os valores apresentados no gráfico e no quadro que se seguem, conclui-se
que o período chuvoso na região decorre, em ano médio, entre Outubro e Maio, apresentando, assim,
uma duração de 8 meses, durante os quais ocorrem cerca de 89,4% da precipitação anual. No
bimestre mais seco entre Julho e Agosto ocorre 1,9% da precipitação total anual.
Quadro 3 – Precipitação Total (mm).
Período (1951-1980)
E.C.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Portalegre

132,3

122,3

115,5

69,6

57,6

34,4

8

9,1

42,8

91,6

103,9

119,2

908,3

Castelo de Vide

123,7

123,8

107,1

65,9

59,6

33,6

5,2

8,7

44,1

89,8

105,5

109,7

876,7

Figura 12 – Precipitação Total.
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6.1.4 Regime termopluviométrico
Como acontece em todo o país, na região existe um desfasamento entre o regime térmico e o regime
pluviométrico.
Deste modo, conclui-se que:

-

Os meses de temperatura mais elevada (julho e agosto) são os que registam menores
quantitativos de precipitação, definindo o auge da estação seca;

-

Os meses mais chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo o máximo de
precipitação no Inverno durante os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro.

Figura 13 – Gráfico Termo-pluviométrico (Dados da estação climatológica de Portalegre).

6.1.5 Humidade Relativa do Ar
As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações de
temperatura e pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de temperatura
provoca, regra geral, uma variação da humidade relativa em sentido contrário.
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A distribuição espacial dos valores da humidade do ar, bem como a sua variação à escala temporal, é
muito condicionada pela ação de diversos fatores locais. Os valores máximos ocorrem durante a
madrugada e são menores durante a tarde.
Quadro 4 – Humidade relativa do ar (%).
E.C. Portalegre

Período (1951-1980)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

9h

81

80

77

73

71

68

61

59

66

73

77

72

72

21 h

77

71

65

58

53

46

34

34

44

61

73

77

58

Figura 14 – Humidade relativa mensal registada na estação climatológica de Portalegre.
Às 9 horas os valores de humidade relativa do ar na estação de Portalegre variam ao longo do ano
entre os 59% em agosto e os 81% em janeiro.
Às 18 horas os valores variam ao longo do ano entre 34% nos meses de julho e agosto e os 77% nos
meses de dezembro e janeiro.
O valor médio anual de humidade relativa às 9 horas, foi de 72%, às 18 horas foi de 58%.
A diferença entre a humidade relativa medida às 9 h e às 21 h é maior durante os meses de Verão,
verificando-se que a diferença máxima (27%) ocorre, para o ano médio, no mês de julho, e a
diferença mínima (4%) ocorre nos meses de novembro e janeiro.
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6.1.6 Nebulosidade
No que diz respeito à nebulosidade (quantidade de nuvens) os valores apresentados no quadro que
se segue estão expressos em número desde 0 até 10, correspondendo cada unidade a um décimo do
céu coberto de nuvens; 0 representa céu limpo, sem nuvens, e 10 representa céu encoberto, sem
qualquer porção azul visível.
O valor médio anual de nebulosidade na estação de Portalegre é de 5.

Quadro 5 – Nebulosidade média.
E.C. Portalegre

Período (1951-1980)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

9h

6

6

6

5

5

4

2

2

4

5

5

5

5

18 h

6

6

6

6

6

5

2

3

4

5

6

5

5

Verificam-se anualmente 118,7 dias de céu encoberto (nebulosidade superior a 8), distribuídos ao
longo do ano.
Os dias de céu descoberto (nebulosidade inferior a 2) ocorrem 112,8 dias por ano, sendo julho e
agosto os meses com um maior número de dias com céu descoberto.

6.1.7 Vento
O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por fatores locais, particularmente
nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a extrapolação dos
valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição deverá ser feita sempre
com prudência.
Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento são a direção e sentido do vento referentes a oito
rumos e o número médio de vezes, no mês e no ano, em que se verificou cada um dos rumos ou
calma, que corresponde a uma velocidade do vento inferior a 1,0 km/h, e o valor médio da velocidade
para cada rumo.
Nesta região os ventos predominantes são de Norte (19,6%) e Noroeste (18,1%), atingindo valores
de velocidade média da ordem dos 16,0 km/h e 15,1 km/h, respetivamente (Figura 15).
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Figura 15 – Frequência (%) e velocidade (km/h) do vento por rumo na estação de Portalegre.
Os ventos de intensidade muito forte são pouco frequentes na região ocorrendo em 19,3 dias por ano
ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h, e em apenas 2,0 dias por ano atingem
velocidades superiores a 55 km/h.

6.1.8 Nevoeiro, geada e neve
Apresenta-se na figura que se segue o número de dias mensal em que se registam a ocorrência de
nevoeiro e geada na estação de Portalegre.

Figura 16 – Número de dias mensal com ocorrências de nevoeiro e geada na estação de Portalegre.
18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
33

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Na estação de Montalegre verifica-se a ocorrência de nevoeiro ao longo de todo o ano, com uma
média anual de 140,1 dias. O período entre dezembro e março corresponde aos meses em que
ocorre um maior número de dias com nevoeiro.
As geadas estão concentradas mos meses de novembro a abril e ocorrem durante 9,9 dias por ano,
sendo o mês de janeiro em que se registam o maior número de dias com geada (3,7 dias).
Quadro 6 – Número de dias com nevoeiro, geada e neve.
E. C. Portalegre

Período (1951-1980)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Nevoeiro

15,3

13,5

13,9

11,0

12,1

10,3

9,5

8,2

9,7

10,6

11,3

14,7

140,1

Geada

3,7

1,8

0,6

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

3,2

9,9

Neve

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1,2

A queda de neve ocorre entre os meses de dezembro e março na estação de Portalegre,
registando-se em cerca de 1,2 dias por ano.

6.1.9 Insolação
A insolação, período durante o qual o sol está a descoberto num dado local, depende de vários
fatores, nomeadamente, latitude, época do ano, exposição ao solo e nebulosidade.
O valor da insolação pode ser expresso em horas por mês, atingindo um valor máximo de 363,3, e
um valor mínimo de 130,0, nos meses de julho e janeiro, respetivamente. O valor anual médio é de
2675,4 horas.
Quadro 7 – Insolação média mensal
E.C. Portalegre

Período (1959-1980)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

130

143,3

176,2

218,1

272,9

296,8

363,3

343,8

234,7

192,9

156,9

146,4

2675,4

Os valores de insolação expressos em horas/mês para a Estação Meteorológica de Portalegre
encontram-se representados no gráfico da figura seguinte.
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Figura 17 – Insolação média mensal na estação de Portalegre (horas/mês).

6.1.10 Alterações Climáticas
De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente:
−

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
(IPCC) “salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana
sobre o sistema climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do
sistema climático é inequívoco” (sítio APA).

−

Os dados obtidos através dos estudos mais abrangentes já realizados (Projetos SIAM,
SIAM_II e CLIMAAT_II), compreendendo uma análise integrada da evolução climática em
Portugal Continental, Açores e Madeira durante o século XX, permitem inferir as seguintes
tendências no clima nacional (sítio APA; e F. D. Santos e P. Miranda):
“Observações meteorológicas realizadas em Portugal Continental e nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira indicam que o clima português sofreu, ao longo
do século XX, uma evolução caracterizada por três períodos de mudança da
temperatura média, com aquecimento em 1910-1945, seguido de arrefecimento em
1946-1975 e por um aquecimento mais acelerado em 1976-2000;
Outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, como é o caso da
nebulosidade, da insolação e da humidade relativa, mostrando que o processo de
aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água;
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Em Portugal Continental as séries temporais de temperatura máxima e mínima
apresentam tendências com o mesmo sinal das observadas a nível global; em
particular no último quarto de século registou-se um aumento significativo das
temperaturas máximas e mínimas médias, com os valores das tendências de ambas as
temperaturas a serem da mesma ordem de grandeza. Mais recentemente, o valor da
tendência da temperatura mínima é superior ao da temperatura máxima, o que implica
uma redução da amplitude térmica;
Tendência significativas do aumento do número de “dias de Verão” e de “noites
tropicais”, bem como no índice anual de ondas de calor;
Tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de
frio;
No Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta
grande irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio anual.
Contudo, nas últimas décadas observou-se uma importante redução na precipitação do
mês de março, em todo o território, acompanhada nas últimas décadas por uma
redução mais pequena, mas significativa, da precipitação em fevereiro.”

6.2

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

A análise da morfologia da paisagem e da geologia da área de estudo permite compreender o relevo
e a vegetação observada. Estes dependem principalmente dos fatores de orogénese e climáticos da
região.
Na abordagem que se segue foram analisados os parâmetros fundamentais para a perceção da
estrutura fisiográfica da paisagem, sendo assim possível relacionar as diferentes tipologias da
paisagem da área de estudo, com os fatores morfológicos e biológicos que a constituem.
Analisaremos, portanto, a topografia e a geologia da área de estudo que permitem caracterizar a
geomorfologia dessa mesma área.
A zona de implantação do projeto desenvolve-se numa região pouco acidentada, a este da povoação
de Arronches. A área afeta ao projeto apresenta uma orientação geral Noroeste-Sudeste e um declive
pouco acentuado, com uma diferença de altitude de cerca de 21 m (entre a cota 301 m e 280 m). A
maior altitude situa-se na zona norte do terreno afeto ao projeto, diminuindo progressivamente até à
extremidade sul do terreno onde se situam as altitudes mais baixas.
De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000 (33-A e 33-C), o terreno de
implantação da Central Fotovoltaica de Arronches encontra-se quase totalmente numa zona de
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Xistos, quartzitos negros e grauvaques; calcários, ortoanfibolitos e gnaisses anfibólicos intercalados,
e existem ainda duas outras manchas estreitas e compridas, uma sensivelmente a meio do terreno, e
a outra junto ao limite sul do terreno, que correspondem a Ortognaisses graníticos e sieníticos, com
riebequite ou hastingsite com estrutura blastomilonítica (Desenho 3).
De acordo com a informação constante na notícia explicativa da referida carta geológica:
Xistos, quartzitos negros e grauvaques; calcários, ortoanfibolitos e gnaisses anfibólicos
intercalados
Os materiais depositados na fossa recâmbrica têm caráter xisto-arenito-grauvacóide, de tons
cinzentos a negros, de tipo flischóide, contendo intercalações de quartzitos, liditos, calcários e rochas
anfibolíticas.
Esta formação que em Espanha é designada por “série negra”, está separada do câmbrico fossilífero
de Elvas por série clástica é um depósito detrítico, geralmente, fino (rochas porfiróides e arcoses).
As rochas porfiróides e à série xisto-arenítica que lhe sucede os autores têm atribuído ora idade
precâmbrica ora câmbrica.
A sucessão monótona de flische xisto-grauvacoso anterior ao Câmbrico é atribuída, provisoriamente,
ao Precâmbrico IV.
Das intercalações anfibolíticas atribuídas ao Precâmbrico foi estudado um exemplar de anfibolito com
verta foliação, de grão médio a fino. A anfíbola predominante é do tipo horneblenda comum
associada a plagioclase intermédia (provável oligoclase-andesina), minerais titanados (ilmeniteleucoxena, em grande parte) e magnetite.
Ortognaisses graníticos

e

sieníticos,

com

riebequite ou

hastingsite com

estrutura

blastomilonítica
Salientam-se os seguintes factos:
1.º As rochas riebequíticas e hastingsíticas, às vezes nefelínicas, aparecem de tal como associadas
nos diferentes afloramentos que se torna impraticável a sua separação no terreno; no entanto, nos
afloramentos de Cevadais e de Assumar predominam os ortgognaisses riebequíticos e, nos
restantes, parecem predominar os ortognaisses com hastingsite.
2.º Verifica-se que a maior parte dos afloramentos de rochas alcalinas e hiperalcalinas está associada
ou na vizinhança de rochas básicas e de rochas carbonatadas.
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3.º Existem afloramentos de rochas hiperalcalinas associados à série vulcano-sedimentar do Silúrico
inferior (fora da zona cartografada).
Face ao exposto, pode-se afirmar que:
1.º Há todos os termos de diferenciação, de ortognaisses graníticos com riebequite ou hastingsite a
ortognaisses sieníticos com nefelina.
2.º Não é de excluir a hipótese de existirem rochas hieralcalinas de idades diferentes como o sugere
a sua associação estreita com rochas das séries vulcano-sedimentares do Silúrico inferior e do
Câmbrico, bem como, a presença de minerais provenientes, provavelmente, de rochas
hiperalcalinas identificados em elementos do conglomerado do Câmbrico de Assumar.
3.º A génese de tão discutidas rochas pode estar relacionada, pelo menos em parte, com a
associação frequente destas rochas com rochas básicas ou com rochas carbonatadas.
Relativamente aos Ortognaisses riebequíticos, nos afloramentos os carateres petrográficos são, de
modo geral, os já conhecidos em Cevadais (Campo Maior), Alter Pedroso (Alter do Chão) e na região
de Elvas. Com efeito, os minerais essenciais são ainda feldsatos alcalinos, muitas vezes pertilizados,
e mafitos ferri-sódicos: riebequite, acompanhada em alguns casos por egirina, ou apenas esta
piroxena. O quartzo pode faltar completamente, embora esteja presente em algumas rochas,
principalmente da região de Elvas. Com efeito, os minerais essenciais são ainda feldspatos alcalinos,
muitas vezes pertitizados, e mafitos ferri-sódicos: riebequite, acompanhada em alguns casos por
egirina, ou apenas esta piroxena. O quartzo pode faltar completamente, embora esteja presente em
algumas rochas, principalmente da região de Elvas. Albite quase pura (ou mais raramente albiteoligoclase) e microclina existem muitas vezes em quantidade notável, também existem com
frequência pertite e microclina-pertite que podem constituir grandes cristais. O mafito mais comum é
riebequite, com os carateres ópticos peculiares. Ela está, em muitos casos, alterada, em graus
diferentes, originando quer óxidos metálicos (que a podem substituir totalmente), quer agregados de
minerais filíticos (biotite e clorite). A riebequite inclui grãos e grânulos de magnetite e de minerais
titanados, principalmente esfena. A presença de massas metálicas, negras e opacas, assaz
recortadas, indica certamente a existência prévia da anfíbola sódica. Transformação digna de nota é
a conversão parcial de riebequite em lepidomelano. A egirina pode ser o único mafito sódico
presente, mas acompanhada muitas vezes a anfíbola como nos ganisses de Alter Pedroso.
Dos constituintes acessórios destacam-se, em primeiro lugar, além de óxidos de ferro e/ou titânio,
esfena, zircão, biotite, fluorite e calcite; menos comuns são alanite e espécies raras de silicatos
sódicos, como aenigmatite.
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Os gnaisses hiperalcalinos de diversos afloramentos oferecem como fácies locais de variação, rochas
mesocráricas, ou melanocráticas, onde os feldspatos alcalinos, embora presentes, se tornam menos
abundantes, cabendo a dominância aos mafitos ferri-sódicos.
Na zona de implantação do projeto não foram identificados grandes afloramentos rochosos à
superfície, não tendo por isso, sido identificadas formas litológicas com interesse especial, que
justifique a sua preservação e consequente inclusão na planta de condicionamentos do projeto.
Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas
de Edifícios e Pontes a área de estudo insere-se na zona B (coeficiente de sismicidade 0,7),
correspondente à segunda zona de maior risco, de entre as quatro em que o território Continental se
encontra dividido. De acordo com o Atlas do Ambiente, mapa de intensidades sísmicas observadas
em Portugal, durante o período de 1902-72, o valor máximo registado na região onde se insere o
projeto da Central Fotovoltaica de Arronches foi o grau VI da Escala Internacional.

6.3

OCUPAÇÃO DO SOLO

Relativamente à ocupação atual do solo na zona afeta ao projeto da Central Fotovoltaica de
Arronches, verifica-se que o terreno previsto para o local de implantação do projeto é uma zona
maioritariamente de culturas temporárias de sequeiro e de pastagens (Desenho 4).

Figura 18 – Pastagem permanente.
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Sensivelmente no centro da área da Central existe uma área de terreno quadrada vedada por muro
de pedra, onde ao longo do seu limite existem oliveiras e a restante parte central encontra-se com
pastagem. Salienta-se o facto de que o ortofotomapa utilizado no Desenho 21 não é recente, pelo
que confirmou-se durante o trabalho de campo que a maior parte das oliveiras que são visíveis no
referido ortofotomapa, já foram cortadas devido ao seu estado de decrepitude. É de salientar que as
restantes oliveiras já apresentam igualmente uma idade avançada, e sintomas de decrepitude (Figura
20). Também, junto ao caminho de acesso de entrada na central, em área adjacente ao limite do
terreno, existe outro pequeno núcleo de oliveiras.

Figura 19 – Aspeto da zona centro do terreno com oliveiras, em zona cercada por muro de
pedra.
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Figura 20 – Aspeto do olival antigo na zona centro do terreno da Central.
Na zona nordeste da área de implantação do projeto, principalmente junto ao limite do terreno
existem vários exemplares de azinheira dispersos de grandes dimensões, assim como também junto
ao limite sudeste do terreno. Na zona sul ao longo da estrada nacional EN371 existem também
alguns exemplares de sobreiros de grandes dimensões (Figura 21).

Figura 21 – Azinheiras existentes na zona do projeto.
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6.4

SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO

6.4.1 Caracterização dos solos
De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) a unidade pedológica
presente em toda a zona em análise são os Luvissolos orticos.
Os Luvissolos são solos que possuem um horizonte B árgico com uma capacidade de troca catiónica
igual ou maior do que 24 cmol (+).kg-1 de argila e saturação em bases (por NH4 O Ac) de 50% ou
mais em todo o horizonte B; não apresentam um horizonte A mólico; não têm um horizonte E que
assenta abruptamente sobre um horizonte de permeabilidade fraca, devido à distribuição da argila,
nem apresentam linguetas a penetrar no horizonte B.
São solos moderadamente rasos (0,5 a 1,0 m), situados geralmente nas regiões de transição entre
florestas e campinas. Apresentam horizonte superficial de coloração marrom não muito escuro. O
horizonte B geralmente tem cor vermelha e evidências de acumulação de argila que tem alta
capacidade de troca de catiões. O conteúdo de cálcio, magnésio e potássio é alto.

6.4.2 Capacidade de uso do solo
No que diz respeito à capacidade de uso do solo toda a zona em análise encontra-se classificada
como classe C+D ou E com exceção de uma pequena faixa junto ao limite sudeste da área em
análise que se encontra classificada como classe A ou B+D ou E, de acordo com a classificação
constante no Esboço Geral de Ordenamento Agrário do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento
Agrário constante na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente.
Refere-se, ainda, que conforme se pode verificar através do Desenho 18 existem pequenas manchas
junto ao limite do terreno da área afeta ao projeto, que se encontram classificada como Reserva
Agrícola Nacional (RAN). As terras classificadas como RAN pelas suas características em termos
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola,
estando condicionada à utilização não agrícola do solo, e desempenhando um papel fundamental na
preservação do recurso solo e a sua afetação à agricultura (DGADR).
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Figura 22 – Distribuição espacial das classes de capacidade de uso do solo presentes na área em
estudo.
De B (limitações moderadas) para C (condicionada por limitações acentuadas) diminui o número de
culturas que é possível cultivar e as respostas à exploração do solo são cada vez menos favoráveis.
Aumenta também o número e/ou grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração do solo.
As classes D (limitações moderadas) e E (limitações severas) correspondem a uma utilização não
agrícola (Florestal).

6.5

PAISAGEM

6.5.1 Considerações gerais
A maior parte dos fundamentos teóricos da conceção científica de paisagem remontam ao período
entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, passando-se assim de
uma fase apenas descritiva da paisagem, para outra onde prevalecem as abordagens
interdisciplinares e holísticas, reforçando-se o conceito de paisagem como um sistema, o qual
constituiu um salto significativo na teorização da mesma.
No presente estudo considera-se o conceito de paisagem enquanto uma “porção do território visível,
fruto das interações dos meios abióticos e bióticos e da presença antrópica, com estrutura, forma,
função e qualidades cénicas dependentes das mesmas e das atividades aí ocorrentes”.
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A paisagem entendida de acordo com o conceito anterior constitui a expressão das interações
espaciais e temporais entre o homem e o meio, facto que traduz a ideia de que esta identidade é
dinâmica e apresenta-se em constante evolução. As suas características dependem de intervenções
futuras na paisagem de referência, como é o presente caso da implementação do projeto, o que
implica a introdução de elementos exógenos a uma matriz de paisagem pré existente.
Assim, a análise da paisagem implica o conhecimento de duas ordens de fatores:
−

fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do
homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos;

−

fatores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à ação do homem no meio
biofísico, ao longo dos tempos, e que se expressam em tipologias de ocupação do território.

Das interações que se estabelecem entre estas duas componentes resultam padrões de ocupação do
território identificáveis por uma certa homogeneidade e que correspondem a Unidades de Paisagem.
Dentro destas é ainda possível identificar os designados “Elementos Singulares” que, no essencial,
são elementos de reduzida dimensão em termos de superfície ocupada, mas que se destacam no
conjunto da unidade de paisagem pela sua diferença, qualidade intrínseca (ou por constituir uma
presença desqualificadora) e/ou pelo impacto sensitivo, cultural ou ecológico que têm sobre a
unidade.
Na presente caracterização desenvolveu-se uma descrição e análise da paisagem da área de
intervenção e sua envolvente, com vista a determinar, numa fase posterior, a sua reação face à
implementação do projeto em causa.
A metodologia utilizada (Figura 23) tem uma primeira fase de estudo e caracterização da paisagem
com vista à obtenção de uma síntese da paisagem – unidades de paisagem. Para isso é realizado um
estudo de diversa cartografia temática, existente e produzida, que sistematiza as várias componentes
ecológicas e culturais da paisagem, nomeadamente: geologia, hipsometria, hidrografia, declives,
exposições, padrões de ocupação do solo e infraestruturas viárias. Numa segunda fase é feita uma
valoração de qualidade visual a partir da avaliação das unidades da paisagem e integração de
elementos de valorização e intrusão na paisagem. Posteriormente é avaliada a capacidade de
absorção visual. Da integração da qualidade visual da paisagem com a capacidade de absorção
visual, obtém-se a carta de sensibilidade da Paisagem. Consequentemente, do confronto entre a
sensibilidade da Paisagem e a acessibilidade visual, isto é, as bacias visuais geradas pelos
potenciais observadores, decorre a identificação do tipo e grau de impacte expectável pela
construção da Central Fotovoltaica de Arronches em estudo.
A cartografia produzida tem por base o Modelo Digital de Terreno, com pixel de 25 m, gerado a partir
das curvas de nível com equidistância de 10 m e pontos cotados. O Sistema de Informação
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Geográfica do estudo da Paisagem foi construído no software @ArcGIS10.1 da ESRI, utilizando as
extensões Spatial Anlyst e 3D Analyst. O trabalho de gabinete foi complementado com visita ao local,
o que permitiu entre outros aspetos a identificação de potenciais observadores e registo fotográfico. O
sistema de projeção de coordenadas utilizado na cartografia é o Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.
Estudo e Caracterização
da Paisagem

Aptidão
dos
Aptidão Visual
Visual dos
Aerogeradores
Módulos
Fotovoltaicos

Interpretação ecológica e cultural

Identificação de
Potenciais
Observadores

Trabalho de Campo
Unidades de Paisagem

Bacias Visuais dos
Observadores
Capacidade de
Absorção Visual

Qualidade das Unidades
de Paisagem
Qualidade da
Paisagem
Valores e Intrusões na
Paisagem

Sensibilidade da
Paisagem

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização
ou Mitigação

Figura 23 – Metodologia.
Como área de estudo para a componente da paisagem considerou-se uma envolvente de 2 km à
área afeta ao projeto. Admite-se que a área analisada apresenta a dimensão adequada a uma boa
perceção da área envolvente ao projeto, dadas as características do território em análise, ao mesmo
tempo que será a área mais afetada por aquele.
A paisagem resulta da interação dos processos culturais e naturais (Convenção Europeia da
Paisagem, 2000) que fazem com que esta tenha uma dimensão natural e cultural. Estas duas
dimensões da paisagem pressupõem uma análise integrada da mesma, onde esses processos que a
formam são considerados (Goodchild, 2002). A paisagem é, assim, um todo complexo que é mais do
que a simples perceção visual da mesma (LIIEMA, 2002).
Sendo a paisagem o resultado da interação dinâmica no tempo e no espaço entre os fatores
ambientais e antrópicos, para a definição das unidades de paisagem são consideradas as
características ambientais da paisagem, assim como os padrões humanos impressos na mesma,
resultantes da sua utilização pelo Homem, e que no seu todo a caracterizam. Esta avaliação é
apoiada na interpretação de cartografia existente e produzida e na utilização de dados coligidos em
campo.
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Através das curvas de nível e dos pontos cotados foi gerado o Modelo Digital do Terreno (MDT) com
pixel de 25 metros, sobre o qual decorreu parte da interpretação da paisagem. A partir do MDT
gerado foram definidas 9 classes de altimetria (Desenho 5), entre os 250 m e os 340 metros, com um
intervalo de classe de 10 metros.
A área de estudo apresenta declives suaves, maioritariamente menor que 3% e entre 5-10%,
conforme se pode observar no Quadro 8, e no Desenho 6.
Quadro 8 – Classes de declives.
Declives
(Classes)

Área (ha)

Percentagem

<3

699,0

33,6

03 - 05

269,9

13,0

05 - 10

760,9

36,6

10 - 15

236,0

11,4

15 - 20

70,9

3,4

> 20

42,1

2,0

A geodiversidade é uma das primeiras causas para a diversidade paisagística de um local. A
resistência e natureza da litologia são exemplos de características das formações geológicas que vão
determinar relevos distintos aquando da interação com outros agentes modeladores da paisagem,
formando vertentes, vales e planaltos com várias formas e evoluções distintas ao longo tempo.
Em consequência da geomorfologia da área de estudo referenciada no capítulo 6.2 de orientação
Noroeste-Sudeste, é de destacar a predominância das exposições solares a sul e sudeste na
generalidade da área de estudo, e norte e nordeste na zona oeste da área de estudo (Desenho 7).

6.5.2 Recursos Paisagísticos
A área em estudo insere-se na região do Alentejo, caracterizada por uma relativa homogeneidade da
paisagem, situação que lhe é conferida pelas características geo-litológicas e edafo-climáticas, as
quais, por sua vez, determinaram as condições humanas de apropriação destes espaços, conferindolhes características específicas.
A paisagem alentejana deve a sua “fisionomia”, que é fortemente marcada pela sazonalidade, às
atividades relacionadas com os ciclos agropecuários e ao modelo de povoamento humano que
moldaram as características naturais inerentes ao posicionamento biogeográfico (Relatório Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
O carácter rural da região, conferido pela dominância dos sistemas agrícolas, silvo pastoril e
florestais, traduz-se em vastas áreas de sistemas equilibrados de utilização do solo, com
continuidade de ocupação de mão-de-obra e distribuição de produções ao longo do ano, em práticas
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transmitidas ao longo de gerações e que legaram a este território a sua atual qualidade ambiental e
paisagística (Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
Segundo a publicação da anterior Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano “Contributos para a Identificação e caracterização da paisagem em Portugal Continental” a
área em estudo está inserida na Unidade de Paisagem 89: Peneplanície do Alto Alentejo (DGOTDU,
2004), conforme se pode observar na figura seguinte.

Área de Estudo

Figura 24 – Enquadramento da Área de Estudo (assinalada a vermelho na figura) na cartografia das
Unidades de Paisagem (DGOTDU, 2004).
Extensa peneplanície, suavemente dobrada, que se desenvolve a norte do “Maciço Calcário
Estremoz-Borba-Vila Viçosa”, até à Serra de S. Mamede”, a norte, e à “Charneca Ribatejana”, a
poente. As paisagens desta unidade são dominadas pelos montados de azinho (contrariamente à
charneca a oeste, onde se destaca o de sobro, devido a uma maior humidade atmosférica), com
densidades variáveis mas em geral bastante aberto, quase só interrompido por um mosaico agrícola
mais diversificado na proximidade dos aglomerados. No geral, trata-se de um montado bem cuidado,
que se prolonga em extensões quase infindáveis. Do alto das pequenas elevações existentes, a vista
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permite alcançar vastos horizontes onde está presente o montado, em manchas com densidades
variáveis de coberto, mas com um aspeto geral de homogeneidade e continuidade (DGOTDU, 2004).
As formas de relevo são suaves, apenas se destacando o encaixe da ribeira de Seda que abastece a
albufeira do Maranhão. A nascente, encontra-se outra grande albufeira, a do Caia, inserida num
relevo muito mais suave (DGOTDU, 2004).
Entre os montados encontram-se ainda manchas representativas de olival, sistemas arvenses de
sequeiro e pastagens, por vezes algumas superfícies de eucalipto (DGOTDU, 2004).
Os raros relevos que se destacam na paisagem têm uma orientação dominante noroeste-sudeste.
Algumas das linhas de água mais expressivas apresentam galerias ripícolas bem constituídas e há
vários casos de recentes intervenções para o seu aproveitamento recreativo através de praias fluviais
(DGOTDU, 2004).
O povoamento é concentrado em aglomerados de média dimensão, situados normalmente numa
elevação, a distâncias quase regulares uns dos outros. Estes aglomerados constituem conjuntos
interessantes do ponto de vista do património construído, sendo geralmente encimados por um
castelo, de onde se obtêm boas panorâmicas. Na envolvente destes aglomerados surge uma cintura
de policultura onde o olival tem normalmente uma forte expressão (DGOTDU, 2004).
É aqui notório um maior dinamismo económico, associado ao setor agropecuário, comparativamente
com outras áreas interiores do Centro e do Baixo Alentejo (DGOTDU, 2004).
Incluem-se nesta unidade de paisagem partes significativas dos Sítios Natura 2000 de S. Mamede
(zona sul deste Sítio – veja-se referência na Unidade n.º 88) e do Caia. Quanto a este último Sítio, a
sua integração na lista nacional foi justificada pela “(...) existência de montados de azinho com
excelentes densidades e bom estado de conservação (...) que possuem pastagens anuais e algumas
vivazes típicas do sistema de exploração do azinhal em montado equilibrado com o pastoreio
extensivo. São um dos raros bons exemplos de uso múltiplo extensivo da floresta mediterrânica. (...)
Estes montados de azinho constituem, assim, uma das melhores manchas contínuas deste sistema
que se encontram na bacia portuguesa do rio Guadiana (e no sul do país). A existência de uma
albufeira,

que

inunda

grandes

extensões

no

Inverno

e

Primavera,

favorece

a

grande

representatividade dos habitats de herbáceas anuais juncóides que incluem importantes habitats
prioritários (...)” (ICN, 1996) (DGOTDU, 2004).
Esta é uma unidade de paisagem com identidade média já que se reconhece nela uma paisagem
alentejana, mas não se apresenta com qualquer tipo de particularidade que se destaque e lhe confira
um caráter claro e identificável. A exceção encontra-se confinada aos centros urbanos e paisagem
envolvente, ainda carregados de informação sobre a história do seu uso, das atividades e
comunidades que os foram construindo ao longo do tempo (DGOTDU, 2004).
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Trata-se de uma unidade de paisagem com usos extensivos e, no geral, coerentes entre eles e em
relação às características biofísicas presentes, embora com alguns problemas relativos à erosão do
solo (tendencialmente menos significativos devido à progressiva extensificação dos sistemas
agrícolas e redução das áreas com arvenses de sequeiro) (DGOTDU, 2004).
A riqueza biológica desta unidade será média a elevada (presença importante de montados, de
galerias ripícolas, de sistemas pastoris extensivos) (DGOTDU, 2004).
Não se trata de uma unidade da paisagem rara, apresentando-se com traços comuns a outras
paisagens alentejanas, a que estão associadas sensações de grandeza e de tranquilidade, de
profundos contrastes cromáticos e climáticos ao longo do ano, de uma relativa desertificação humana
(DGOTDU, 2004).
No Desenho 8 apresenta-se a ocupação do solo da área de estudo da paisagem (Quadro 9).
Quadro 9 – Áreas (ha) de ocupação do solo na área de estudo da paisagem.
Ocupação do Solo

Área (ha)

Percentagem

Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

12,0

0,6

Tecido urbano descontínuo

38,3

1,8

Indústria, Comércio e Equipamentos gerais

0,7

0,2

Indústria

5,1

0,0

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais

0,3

0,4

Instalações agrícolas

8,3

0,8

Áreas em construção

15,3

0,9

Rede viária e espaços associados

18,3

0,2

Outras instalações desportivas

5,1

0,2

Culturas temporárias de sequeiro

329,0

15,8

Culturas temporárias de regadio

2,7

0,1

Vinhas

34,8

1,7

Olivais

183,7

8,8

Pastagens permanentes

690,4

33,2

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

3,9

0,2

Pastagens associadas a olival

5,1

0,2

Sistemas culturais e parcelares complexos

9,8

0,5

Territórios artificializados

Áreas Agrícolas e agroflorestais

SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de sequeiro

2,0

0,1

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

12,6

0,6

SAF de sobreiro com pastagens

7,3

0,3

SAF de azinheira com pastagens

600,1

28,9
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Ocupação do Solo

Área (ha)

Percentagem

4,5

0,2

Florestas de outras folhosas

2,3

0,1

Florestas de azinheira com folhosas

5,3

0,3

Florestas de pinheiro manso

14,4

0,7

Vegetação herbácea natural

1,0

0,0

Vegetação esclerófita pouco densa

2,1

0,1

Florestas abertas de azinheira

1,1

0,1

Novas plantações de florestas de azinheira

11,9

0,6

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

1,9

0,1

Cursos de água naturais

34,6

1,7

Reservatórios de barragens

10,3

0,5

Charcas

4,5

0,2

SAF de sobreiro com azinheira com pastagens
Florestas e meios naturais e seminaturais

Corpos de água

A conjugação destes fatores bióticos (ocupação agrícola e florestal), abióticos (morfologia, relevo e
geomorfologia), culturais e ecológicos (padrões de ocupação do solo e presença de valores naturais),
permitiu definir as unidades caracterizadoras da paisagem da área de estudo.
Para a determinação e avaliação dos impactes gerados sobre a paisagem, foram definidas as
unidades de paisagem (Desenho 9) mais representativas do local em estudo, atendendo aos
diferentes graus de suscetibilidade e às alterações previstas pela construção do projeto.
Unidade de Paisagem A – Sistema Agro-Florestal
Na área de estudo existe uma extensa zona de montado de azinho e olivais (Figura 25).

Figura 25 – Unidade de Paisagem A.
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Unidade de Paisagem B – Sistema Agrícola
As zonas agrícolas na área de estudo correspondem principalmente a áreas de pastagens
permanentes, e culturas temporárias de sequeiro, que se encontram rodeadas por áreas de
montados e olivais (Figura 26).

Figura 26 – Unidade de Paisagem B.
Unidade de Paisagem C – Áreas Artificializadas
As áreas artificializadas localizadas na envolvente do local previsto para implantação do projeto,
correspondem à povoação de Arronches localizada a oeste da Central Fotovoltaica de Arronches,
assim como as estradas existentes a norte e oeste da Central (Figura 27).

Figura 27 – Unidade de paisagem C.
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6.5.2.1 Valores Visuais
Na avaliação da qualidade da paisagem são considerados os elementos naturais e culturais que a
compõem, assim como aqueles que decorrem da perceção de quem avalia a paisagem. Assim
sendo, a qualidade da Paisagem, está intimamente relacionada com a estabilidade da mesma, no
sentido de uma adequação dos usos aos sistemas ecológicos existentes. Naturalmente essa
estabilidade da paisagem manifestar-se-á em termos cénicos. Uma paisagem com um ordenamento
do território equilibrado apresentará valores cénicos elevados.
Para a determinação da qualidade da paisagem são avaliados em primeira análise a adequação do
uso aos sistemas ecológicos presentes em cada unidade de paisagem. Numa segunda abordagem,
são considerados por um lado o ritmo orográfico, a vegetação, o padrão cultural existente e os
elementos construídos, e, por outro, as características associadas à perceção do espaço, tais como:
a escala, a diversidade, a textura, a forma, a cor e o movimento (Swanwick, 2002). Esta avaliação é
feita com base na interpretação das unidades de paisagem que se revela fundamental para
sistematizar as características da paisagem e permitir uma primeira avaliação da sua qualidade.
Posteriormente são também identificados valores e intrusões na paisagem capazes de valorizar ou
desvalorizar a paisagem, complementando a qualidade da paisagem.
Assim, para sistematizar a avaliação de valores visuais que contribuem para o acréscimo da
qualidade visual, foram identificados as principais classes de usos do solo (Quadro 9 e Desenho 8) e
posteriormente foram avaliadas nas classes de espaço qualitativas de reduzido/médio/elevado valor
visual (Quadro 10).
Quadro 10 – Avaliação dos Valores Visuais da Paisagem.
Principais Usos do Solo

Valores visuais

Territórios artificializados
Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

1

Tecido urbano descontínuo

1

Indústria

1

Instalações agrícolas

1

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais

1

Rede viária e espaços associados

1

Áreas em construção

1

Outras instalações desportivas

1

Áreas Agrícolas e agroflorestais
Culturas temporárias de sequeiro

2

Culturas temporárias de regadio

2

Vinhas

3

Olivais

3

Pastagens permanentes

3
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Principais Usos do Solo

Valores visuais

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

3

Pastagens associadas a olival

3

Sistemas culturais e parcelares complexos

2

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

2

SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de sequeiro

2

SAF de sobreiro com pastagens

2

SAF de azinheira com pastagens

2

SAF de sobreiro com azinheira com pastagens

2

Florestas de outras folhosas

2

Florestas de azinheira com folhosas

2

Florestas de pinheiro manso

2

Vegetação herbácea natural

3

Vegetação esclerófita pouco densa

3

Florestas abertas de azinheira

2

Novas plantações de florestas de azinheira

2

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

2

Corpos de água
Cursos de água naturais

3

Reservatórios de barragens

3

Charcas

3

Legenda: 1 – Reduzido valor visual – não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem; 2 - Médio
valor visual – contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade visual da paisagem e 3 - Elevado valor
visual - contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da paisagem.

6.5.2.2 Intrusão Visual
A Intrusão Visual também designada por dissonância, é qualquer edificação ou elemento que se
demarca do ambiente urbano ou rural em que está inserido pelo seu volume, cor, textura, estilo, ou
quaisquer outros atributos particulares dissonantes (Vocabulário Urbanístico, DGOTDU, 1994).
Foram identificadas como elementos estranhos à paisagem da área de estudo as Instalações
agrícolas, o Tecido urbano contínuo e as Áreas artificializadas (rede viária existente de maior
expressividade) (Desenho 10). Os elementos intrusivos identificados foram cruzados com as
principais classes de uso dos solos e dessa avaliação foram definidas três classes qualitativas:
reduzida/média/elevada intrusão visual (Quadro 11).
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Quadro 11 – Avaliação da Intrusão Visual.
Intrusão
visual

Principais Usos do Solo
Territórios artificializados
Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

3

Tecido urbano descontínuo

3

Indústria

3

Instalações agrícolas

1

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais

3

Rede viária e espaços associados

1

Áreas em construção

1

Outras instalações desportivas

1

Áreas Agrícolas e agroflorestais
Culturas temporárias de sequeiro

2

Culturas temporárias de regadio

2

Vinhas

3

Olivais

3

Pastagens permanentes

3

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

3

Pastagens associadas a olival

3

Sistemas culturais e parcelares complexos

2

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

2

SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de sequeiro

2

SAF de sobreiro com pastagens

2

SAF de azinheira com pastagens

2

SAF de sobreiro com azinheira com pastagens

2

Florestas de outras folhosas

2

Florestas de azinheira com folhosas

2

Florestas de pinheiro manso

2

Vegetação herbácea natural

3

Vegetação esclerófita pouco densa

3

Florestas abertas de azinheira

2

Novas plantações de florestas de azinheira

2

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

2

Corpos de água
Cursos de água naturais

3

Reservatórios de barragens

3

Charcas

3

Legenda: 1 – Reduzida intrusão visual – não condiciona nem reduz a qualidade visual da paisagem; 2 - Média
intrusão visual – não condiciona, mas reduz a qualidade visual da paisagem e 3 - Elevada intrusão visual –
condiciona e reduz a qualidade visual da paisagem.
18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
54

71377

72377

73377

74377

75377

76377

77377

I

ENQUADRAMENTO NACIONAL

CONVENÇÕES
Administrativo

VIANA DO CAST ELO

VILA REAL

BRAGA

Lim ite Distrito

BRAGANÇA

-57334

PO RTO
VISEU

AVEIRO

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)

GUARDA

Projeto

COIMBRA
CASTELO BRANCO
LEIRIA
SANTARÉM
LISBOA

Áre a d e Estu d o
PO RTALEG RE

Linha e létric
a a ére a a constru ir
Áre a d e Estu d o d a Linha

ÉVO RA

Áre a d e Estu d o d a P a isa g e m
(faixa de 2000 m a partir da
área do projeto)

BEJA

P
!

FARO

P
!

-58334

(faixa de 200 m a partir do eixo)

SET ÚBAL

P
!

ÁREA DE ESTUDO

P
!

P
!

Qualidade Visual

Pontos de observação

3-Ele va d a

P
!

P
!

Valores visuais distintos

P ontos d e obse rva ção

P e rcu rsos pe d e stre s

2-Méd ia

P
!

Cu rsos d e ág u a

1-Re d u zid a

Intrusão visual

P
!

Te cid o u rba no
I
nsta la çõ e s a g rícola s

-59334

Áre a s a rtificia liza d a s

P
!

P
!
P
!

P
!
P
!

P
!

P
!

P
!
P
!
P
!

P
!

-60334

P
!
P
!
P
!

P
!

-61334

P
!

P
!
P
!
-62334

P
!

FONTE:Extra cto d a s Ca rta s Milita re s d e P ortu g a l,e sca la 1:
25000,folha s n.
º372e 385,Série M888

ESCALA GRÁFICA

0

-63334

ESTEDOCUMENTO É P ROP RI
EDADEDATP FP LANEGECENOR S.
A.E NÃO P ODESERREP RODUZ I
DO,DI
VULGADO OUFORNECI
DO ATERCEI
ROSSEM AUTORI
Z AÇÃO EXP RESSA.

P
!

125 250

500

750 m

Sistema de referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

P ROJETI
STA:

0

REV.

P ROJETOU:

Antó nioGonça lve s

EDFEN P ORTUGAL

DESENHOU:

Antó nioGonça lve s

VERI
FI
COU (
ChP )
:
EMP RESA:

TP FP la ne g e Ce nor –Consu ltore s d e Eng e nha ria e Ge stão,S.
A.
g e ra l@tpf.
pt

Albe rtina Gil

AP ROVOU (
Ad DS/
DS)
:
P a u loOlive ira

ESP ECI
ALI
DADE:

CLI
ENTE:

AMBI
ENTE

CENTRALFOTOVOL
TAI
CADEARRONCHES

1/
1

FI
CHEI
RO:
18009EP AMBDES0100.
m xd

DESCRI
Ç ÃO

TÍTULO DO DESENHO:

QUALI
DADEVI
SUALDAP AI
SAGEM

COD:

Antó nioGonça lve s

JAN 2018

ASSI
NATURA

DATA

ESCALAS:

ESTUDO DEI
MP ACTEAMBI
ENTAL
DACENTRALFOTOVOLTAI
CADEARRONCHES

FASE:
ESTUDO P RÉVI
O
FOLHA:

P ROJETO :

EMI
SSÃO ORI
GI
NAL

1:
25000
DATA:

J
a ne iro 2018

18009EP AMBDES0100

CONTRATO

FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

6.5.2.3 Qualidade Visual da Paisagem
Na análise da qualidade paisagística da área em estudo foi definido um critério de avaliação
qualitativa da paisagem com base nos atributos visuais da paisagem, nos valores visuais e nas
intrusões visuais existentes na área de intervenção. Desta forma, foi considerada que uma paisagem
apresenta maior qualidade visual, quanto mais elementos elevados forem os valores visuais
existentes, menores as intrusões visuais existentes e de melhor qualidade forem os atributos visuais.
Para avaliar a qualidade visual da paisagem (Quadro 12), calculou-se a média dos três parâmetros,
classificando em três classes: reduzida/média/elevada qualidade visual.
Quadro 12 – Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem.
Principais Usos do Solo

Valores visuais

Intrusão visual

Qualidade visual

Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

1

3

1

Tecido urbano descontínuo

1

3

1

Indústria

1

3

1

Instalações agrícolas

1

1

2

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais

1

3

1

Rede viária e espaços associados

1

1

1

Áreas em construção

1

1

1

Outras instalações desportivas

1

1

1

Culturas temporárias de sequeiro

2

2

2

Culturas temporárias de regadio

2

2

2

Vinhas

3

3

3

Olivais

3

3

3

Pastagens permanentes

3

3

3

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

3

3

3

Pastagens associadas a olival

3

3

3

Sistemas culturais e parcelares complexos

2

2

2

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro
SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de
sequeiro

2

2

2

2

2

2

SAF de sobreiro com pastagens

2

2

2

SAF de azinheira com pastagens

2

2

2

SAF de sobreiro com azinheira com pastagens

2

2

2

Florestas de outras folhosas

2

2

2

Florestas de azinheira com folhosas

2

2

2

Florestas de pinheiro manso

2

2

2

Vegetação herbácea natural

3

3

3

Vegetação esclerófita pouco densa

3

3

3

Florestas abertas de azinheira

2

2

2

Novas plantações de florestas de azinheira

2

2

2

Territórios artificializados

Áreas Agrícolas e agroflorestais
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Principais Usos do Solo

Valores visuais

Intrusão visual

Qualidade visual

2

2

2

Cursos de água naturais

3

3

3

Reservatórios de barragens

3

3

3

Charcas

3

3

3

Novas plantações de florestas de pinheiro manso
Corpos de água

6.5.2.4 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade de admitir alterações
ou intrusões no seu seio sem afetar negativamente a qualidade da paisagem.
A maior ou menor capacidade de absorção visual de uma paisagem é função: do tipo de coberto
vegetal e da sua densidade, da morfologia do terreno e dos declives. A conjugação destes fatores
tem uma ação determinante na existência de barreiras físicas, capazes de limitar um impacte visual e
de absorver alterações ou novas intrusões.
Na área de estudo da Paisagem foram selecionados 18 potenciais pontos de observação, localizados
em aglomerados urbanos e rurais, edifícios isolados, rede rodoviária nacional e caminhos. Para cada
Ponto de observação foi gerada uma bacia visual à altura média de um observador comum, com uma
altura média ao nível dos olhos do observador de 1,65 m, para analisar a sua capacidade de
absorção visual da paisagem na área de estudo.
Assim, para a avaliação da capacidade de absorção foram consideradas classes de maior ou menor
absorção visual com base no número de bacias visuais analisadas:
-

Elevada capacidade de absorção visual (pixel visível até 5 pontos de observação com
sobreposição);

-

Média capacidade de absorção visual (pixel visível de 6 a 10 pontos de observação com
sobreposição);

-

Baixa capacidade de absorção visual (pixel visível de 11 a 21 pontos de observação com
sobreposição).

Conforme se pode observar no Desenho 11, na área de estudo evidencia-se uma maior área com
capacidade de absorção elevada, o que permite que a introdução de novos elementos apresente
menos conflitos visuais com a envolvente. As introduções destes elementos de projetos serão
percetíveis apenas nas imediações mais próximas, estando estes mais vulneráveis às alterações.
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A metodologia adotada aponta sempre para o cenário mais desfavorável pois não considera, com
exceção do relevo, a existência de outras barreiras visuais como sejam elementos construídos,
vegetação,

acuidade

visual

do

observador

(muito

influenciada

também

pela

distância

observador/objeto observado), cor e forma do objeto que pode contribuir para a sua menor ou maior
dissimulação.

6.5.2.5 Sensibilidade da Paisagem
A análise da sensibilidade paisagística e visual (Desenho 12) determina a capacidade que cada uma
das subunidades de paisagem tem de manter as suas características e qualidade intrínseca, face ao
tipo de alterações preconizadas pelo presente projeto fotovoltaico.
Com base no cruzamento da Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 10) e da Capacidade de
Absorção Visual da Paisagem (Desenho 11) é possível determinar a maior ou menor sensibilidade
aos impactes visuais potenciais resultantes da implementação do projeto.
Desta forma, quanto maior a Qualidade Visual e/ou menor a Capacidade de Absorção Visual, maior é
a Sensibilidade Visual da Paisagem (Desenho 12).
Quadro 13 – Avaliação da Sensibilidade da paisagem.
Qualidade Visual da Paisagem/ Capacidade

Elevada

Média

Reduzida

Reduzida

1

2

3

Média

2

4

6

Elevada

3

6

9

de Absorção Visual da Paisagem

De acordo com os parâmetros acima definidos (Quadro 13), a Paisagem é avaliada de acordo com as
seguintes classes qualitativas (Desenho 12):
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6.6

SISTEMAS ECOLÓGICOS

6.6.1 Enquadramento em Áreas Classificadas
As áreas sensíveis com interesse para a conservação da natureza abrangem, entre outras:
• Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 117/2005, de 18 de julho, e
pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
• Áreas Classificadas ao abrigo de legislação comunitária e outros diplomas internacionais,
nomeadamente a Rede Natura 2000 que incluí os Sítios de Interesse Comunitário (SIC) da
Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) e Zonas de Proteção Especial (ZPE) da Diretiva Aves
(Diretiva 79/409/CEE) com a devida transposição interna através do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de Abril, com as devidas atualizações no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de julho;
• Zonas Húmidas da Convenção Ramsar (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro, com a introdução
posterior sucessiva de novas áreas).
De acordo com o Desenho 15 e com a Figura 28, a área em estudo encontra-se sobreposta com o
Sítio de Interesse Comunitário “São Mamede” (PTCON0007). Segundo a ficha de caracterização do
Sítio elaborada pelo ICNF (criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de
Agosto), o Sítio caracteriza-se por uma área com grande diversidade de habitats e especialmente
importante do ponto de vista fitogeográfico pois, devido às características geomorfológicas e
climáticas da serra, que se constitui como uma barreia continental à influência oceânica, é o limite sul
de muitas espécies e comunidades vegetais de distribuição preferencialmente atlântica (caso dos
aqui residuais urzais-tojais higrófilos de Erica ciliaris e Ulex minor - Habitat 4020*) que se podem
observar sobretudo nas vertentes Norte e Oeste, dotadas de apreciável precipitação. Em contraste,
as vertentes a Sul e a Leste estão sujeitas a uma maior influência mediterrânica, sendo
substancialmente mais xéricas.
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SIC “São
Mamede”

Área em estudo

Fonte: Google Earth

Figura 28 – Área classificada sobreposta à área de implantação do projeto.
Além do Sítio de Importância Comunitária “São Mamede”, na envolvente menos próxima coexistem
outras Áreas Protegidas (Figura 29; Desenho 15), nomeadamente:
• Parque Natural “Serra de São Mamede”, a cerca de 3,8 km da área de estudo, criado pelo
Decreto-Lei n.º 12/89, de 14 de abril - a verde na Figura 29;
• Zonas de Proteção Especial “Campo Maior” (PTZPE0043) a cerca de 10,2 km a nascente,
criado pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro - a laranja na Figura 29;
• Sítio de Importância Comunitária “Caia”, a cerca de 10,3 km da área de estudo
(PTCON0030), criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto
- a azul na Figura 29.
Relativamente às zonas húmidas definidas pela convenção Ramsar, a área em estudo dista mais de
100 quilómetros de qualquer das áreas definidas, neste caso o “Paul de Boquilobo” (3PT005), em
direção a poente.
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Parque Natural
Serra de São
Mamede

ZPE “Campo
Maior”

Área em estudo
SIC “São
Mamede”

SIC
“Caia
Fonte: Google Earth

Figura 29 – Áreas classificadas na proximidade da área de implantação do projeto.

6.6.2 Flora e vegetação
6.6.2.1 Introdução
O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas terrestres, é o
suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente dominante das paisagens,
assim como a sede da maioria das catividades humanas de interesse económico nas regiões de
carácter rural. Trata-se de uma entidade complexa com um carácter essencialmente dinâmico, cuja
estruturação resulta da confluência de fatores fisiográficos, geológicos, climáticos e históricos, onde a
ação humana desempenha um papel primordial.
Qualquer unidade de vegetação é um sistema aberto, no qual se podem reconhecer diversos níveis
de estruturação e complexidade. Estes níveis resultam primariamente da ação de diferentes
combinações de fatores abióticos que atuam, em escalas espaciais e temporais diversas, na
distribuição das populações e na génese das comunidades fitocenóticas. As diferentes combinações
de fatores abióticos determinam a existência de habitats definidos e repetitivos, nos quais se
desenvolvem processos determinísticos de interação entre as populações e comunidades de plantas.
A este facto acrescem todas as interações entre as comunidades (e destas com o meio), que se
constata não ocorrerem de forma casuística, mas integradas em estruturas de complexidade variável.
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No presente capítulo procede-se assim à caracterização da componente biológica atual nas diversas
áreas de intervenção, na perspetiva do fator fitocenótico, que envolve flora, comunidades vegetais e
habitats naturais classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.

6.6.2.2 Metodologia
Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico, assim
como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela implementação e funcionamento do projeto
da Central Fotovoltaica de Arronches. Neste contexto, foram definidos quatro critérios para avaliar as
comunidades vegetais, as quais resumem todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de
fitocenoses:
−

De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao
coberto vegetal primitivo;

−

De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas;

−

De acordo com a presença habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva
92/43/CEE ou Anexo B-I do Decreto-Lei 140/99, com as devidas atualizações no Decreto-Lei
49/2005 e Decreto-Lei n.º 156-A/2013;

−

De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional.

A avaliação do primeiro aspeto baseia-se nos seguintes pressupostos:
−

As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando
combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo
com a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para
cada local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica,
devido às ações de destruição naturais ou antropogénicas;

−

Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax.
Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à
desertificação traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento
de determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural;

−

As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez
que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é
mais longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira.

Na ausência de um Livro Vermelho das Plantas de Portugal, foram consideradas como espécies
raras, endémicas ou com estatuto de ameaça: endemismos de distribuição geográfica muito restrita;
as espécies classificadas por Dray (1985); e algumas das espécies que foram integradas na listagem
provisória de espécies a estudar, no âmbito da elaboração do Livro Vermelho.
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Relativamente à presença de habitats naturais classificados pela Diretiva 92/43/CEE (Diretiva
Habitats) e pelo Decreto-Lei n.º 140/99 (com as alterações já referidas), utilizaram-se os critérios
constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996) e do trabalho
realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito da proposta do Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 do ICNB (ICN, 2006).
No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional),
recorreu-se à experiência pessoal dos técnicos, uma vez que os dados bibliográficos relativos a este
assunto são fragmentários.
A aplicação destes critérios foi precedida de uma caracterização aprofundada das estruturas de
vegetação. Os dados utilizados nesta caracterização tiveram duas origens distintas: bibliografia e
trabalho de campo. O trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado em janeiro de 2018,
durante o qual foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação
significativas e claramente distintas. A prospeção foi também dirigida à identificação de áreas de
ocorrência dos habitats naturais classificados, através das espécies dominantes e do respetivo tipo
fisionómico.
Durante o trabalho de inventariação e prospeção de campo, toda a área de estudo foi percorrida a pé,
tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos
documentos legais anteriormente referido. A informação recolhida em campo foi, posteriormente,
introduzida num sistema SIG.
A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ de espécies RELAPE (espécies
Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), cuja ocorrência nos locais
em estudo é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas existentes.
A generalidade dos taxa foi identificada no terreno e, aqueles cuja identificação levantou dúvidas,
foram herborizados e identificados posteriormente em laboratório, recorrendo à bibliografia existente
(e.g., Franco, 1971; 1984; Franco & Rocha Afonso, 1982).

6.6.2.3 Enquadramento Biogeográfico e Bioclimático
De entre os zonamentos biogeográficos a nível nacional, de acordo com Costa e colaboradores
(1998), a área de estudo, indicada a vermelho na Figura 30, localiza-se biogeograficamente no Reino
Holártico e está inserida nas seguintes categorias:
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REGIÃO MEDITERRÂNICA (B)
SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA
PROVÍNCIA LUSO-EXTREMADURENSE (III)
SECTOR MARIÂNICO-MONCHIQUENSE (3B)
SUBSECTOR ARACENO-PACENSE (3B1)
SUPERDISTRITO ALTO ALENTEJANO (3B13)

Superdistrito
Costeiro
Português

Superdistrito
Cacerense
Subsector
Oretano
Superdistrito
Ribatagano

Superdistrito
Estremenho

Superdistrito
Olissiponense

Superdistrito
Sintrano

Superdistrito
Alto Alentejano

Superdistrito
Pacense

Superdistrito
Sadense
Superdistrito
Baixo Alentejano

Adaptado de Costa et al., 1998.

Figura 30 – Área de estudo (a vermelho) relativamente à biogeografia de Portugal Continental.
A Região Mediterrânica caracteriza-se por possuir um clima em que no Verão escasseiam as
chuvas pelo menos em dois meses (P<2T), podendo, no entanto, haver excesso de água nas outras
estações. Nesta região, desde que o clima não seja frio (devido à altitude) ou seco, observam-se
bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, coriáceas e persistentes
(esclerófilas) – durisilvae – como sejam Azinheira Quercus rotundifolia, Carrasco Quercus coccifera,
Sobreiro Quercus suber, Aroeira Pistacia lentiscus, Folhado Viburnum tinus, Zambujeiro Olea
europaea var. sylvestris, Espinheiro-preto Rhamnus oleoides, Sanguinho-das-sebes Rhamnus
alaternus, Loureiro Laurus nobilis, Aderno Phillyrea latifolia e Lentisco-bastardo Phillyrea angustifolia.
Esta Região engloba duas Sub-regiões, situando-se Portugal Continental na Sub-região
Mediterrânica Ocidental, que inclui a Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica caracterizada
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por possuir solos derivados de substratos siliciosos surgindo, por vezes, sedimentos calcários,
dolomíticos e areníticos do Mesozóico. A sua vegetação alberga uma flora antiga e rica em
endemismos. Devido à grande diversidade bioclimática e à complexidade da sua paleo história esta
Superprovíncia

possui

uma

vegetação

potencial

e

subserial

altamente

individualizada

e

particularizada.
A Província Luso-Extremadurense é das maiores da Península Ibérica. Em Portugal encontra-se
quase toda ela em solos derivados de materiais siliciosos paleozóicos - maioritariamente xistos ou
granitos - e no andar bioclimático mesomediterrânico. É a área ótima dos estevais pertencentes à
aliança Ulici-Cistion argentei. São próprios deste território os sobreirais mesomediterrânicos do
Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum suberis, os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum
rotundifoliae e os carvalhais do Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae, na maioria das vezes
transformados em montados, bem como os medronhais do Phillyreo-Arbutetum typicum e
viburnetosum tini, os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, Erico australis-Cistetum
populifolii e Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii. O tamujal dos leitos de estiagem dos rios
torrenciais - Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae - constitui também uma das suas
originalidades sintaxonómicas. Nos montados desenvolvem-se comunidades terofíticas efémeras e
de pouca biomassa: Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii, Chrysanthemo myconis-Anthemidetum
fuscati, Galactito tomentosae-Vulpietum geniculatae, Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae
e Medicago rigidulae-Aegilopsietum geniculatae. O pastoreio destas comunidades anuais origina
frequentemente um prado vivaz (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei). O freixial ribeirinho
Ranunculo ficario-Fraxinetum angustifoliae ocorre em todo o território luso-extremadurense
português, sendo o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae comum em biótopos ripícolas.
O Sector Mariânico-Monchiquense em Portugal também é essencialmente silicioso, contudo
encontram-se algumas áreas dominadas por carbonatos com grau variável de metamorfização.
Coyncia transtagana, Erica andevalensis, Euphorbia monchiquensis e Genista polyanthos são
endémicas deste território. Adenocarpus telonensis, Carthamus tinctorius, Centaurea ornata subsp.
ornata, Cytisus baeticus, Cytisus scoparius var. bourgaei, Cynara tournefortii, Dianthus crassipes,
Echium boissieri, Eryngium galioides, Leontodon salzamanii, Marsilea batardae, Onopordum
macracanthum, Onopordum nervosum, Scrozonera crispatula, Serratula abulensis, Serratula
barrelieri, Thymelaea villosa são algumas plantas diferenciais do Sector no contexto da Província. Os
sobreirais e os azinhais transformados em montados são predominantes na paisagem vegetal.
O Superdistrito Alto Alentejano é aquele que ocupa maior superfície em Portugal, caracterizandose por ser uma área quase plana, ondulada, cortada por algumas serras de pequena altitude
(Monfurado, Montemuro, Ossa), onde predominam solos de origem xistosa e granítica. Contudo,
existe uma área importante de carbonatos metamórficos paleozóicos (mármores devónicos,
diabases) em Estremoz, Vila Viçosa e Borba. Quase toda a sua área se situa no andar
mesomediterrânico sub-húmido, podendo atingir o termomediterrânico na encosta oeste Serra de
Monfurado. Os montados em solo silicioso do Pyro-Quercetum rotundifoliae e os sobreirais do
Sanguisorbo-Quercetum suberis são dominantes na paisagem vegetal. Quanto aos matos subseriais
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o escoval Genistetum polyanthi observa-se ao longo do vale do Guadiana, os estevais do Genisto
hirsutae-Cistetum ladaniferi e o esteval / urzal Erico australis-Cistetum populifolii e os urzais do
Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae são vulgares em todo o território, ocorrendo ainda o giestal
Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei. Neste Superdistrito ocorre, ainda que de modo finícola, o
amial Scrophulario-Alnetum glutinosae, sendo o freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae a
comunidade mais comum nas ribeiras e linhas de água, sendo também vulgar o Salicetum
atrocinereo-australis nos leitos torrenciais. Os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, TrifolioHoloschoenetum e Juncetum rugosieffusi bem como os prados Trifolio resupinati-Caricetum
chaetophyllae, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii e
Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati são

comunidades

que têm

importância neste

Superdistrito nos biótopos edafo-higrófilos. Na zona termomediterrânica, junto à Serra de Monfurado
ocorre o matagal do Asparago aphylli-Calicotometum villosae subserial do Myrto-Quercetum suberis.
Nos mármores a série da azinheira Lonicero implexae-Querceto rotundifoliae S. reaparece.

6.6.2.4 Caracterização da vegetação
A área de estudo apresenta uma vegetação muito alterada pela ação do Homem, sendo caraterizada
por um sistema agrícola simples dominado por pastagens e zonas de cultura de sequeiro, pontuada
por Azinheiras Quercus rotundifolia (Figura 31).

Figura 31 – Aspeto geral da área de estudo, pontuada por Azinheiras.
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No centro da área em estudo, aproximadamente com uma estrutura quadrangular, estão presentes
vários exemplares de Oliveiras Olea europaea, dispostas num compasso regular (Figura 32). Nesta
zona cercada alguns dos exemplares foram retirados, para a passagem de máquinas (arado).
Também existe um núcleo de Oliveiras a poente dessa zona cercada, a norte do caminho que dá
acesso à zona cercada supracitada.

Figura 32 – Oliveiras presentes no centro da área em estudo.
No limite sudoeste da área de estudo, marginalmente à estrada N371, persistem exemplares de
grandes dimensões de Sobreiros Quercus suber, de Azinheiras e de Plátanos Platanus sp. ilustrados
na Figura 33.

Figura 33 – Espécimes arbóreos de grande dimensão a ladear a estrada N371.
Através da consulta bibliográfica, não foi detetada qualquer espécie vegetal com elevado interesse
conservacionista. De notar que a maioria das espécies presentes no Quadro I do Anexo 1 apresenta
uma floração primaveril ou estival, o que impediu a sua confirmação na área em estudo. No entanto,
foram confirmadas 16 espécies da flora (Quadro I do Anexo 1).
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6.6.2.5 Síntese dos Valores Florísticos nas Áreas em Estudo
A vegetação que ocorre na área em estudo denota forte influência antrópica, sendo composta por
uma mistura de espécies herbáceas de reduzida dimensão, pontuada por algumas quercíneas
(maioritariamente Azinheiras) e dois pequenos núcleos de Oliveiras. Em redor da estrada nacional,
que se encontra na zona meridional da área de estudo, existem exemplares de árvores de grande
dimensão, essencialmente Plátanos e Sobreiros, sem grande valor conservacionista. As
comunidades vegetais presentes apresentam características empobrecidas, revelando-se espécies
comuns para o superdistrito Alto Alentejano, tendo o sub-coberto uma vegetação ruderal e
cosmopolita com espécies florísticas. Salienta-se ainda que não foram identificados habitats naturais
na zona afeta ao projeto.

6.6.3 Fauna
6.6.3.1 Considerações Gerais
No presente capítulo são apresentadas as características das comunidades faunísticas presentes (ou
potencialmente presentes) na área de estudo.
Além da inventariação das espécies da fauna, é apresentada a sua distribuição na área analisada
(individualmente ou por grupo de espécies) e o seu valor de proteção para a sua conservação, a nível
nacional e internacional (UICN). Apenas os grupos de Vertebrados (pertencentes à Ictiofauna,
Herpetofauna, Avifauna e Mamofauna) foram considerados, não tendo sido analisados os grupos dos
Invertebrados, visto que após uma análise prévia, não foi detetado qualquer valor relevante.
Devido à presença antropogénica, a área de estudo revelou-se de moderada importância em termos
faunísticos, salientando-se, ainda assim, a potencial presença de algumas espécies ameaçadas e
protegidas pelas Diretivas Habitats e Aves.

6.6.3.2 Metodologia
A metodologia utilizada para a caracterização do estado atual da fauna consistiu na recolha de
informação disponível sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações
existentes, de dados dispersos por investigadores), e em trabalho de campo efetuado em Janeiro de
2018. Foi prospetada a área prevista de instalação da Central Fotovoltaica, dando-se especial
importância a habitats mais sensíveis, como o atravessamento de cursos de água, planos de água,
vegetação ripícola, entre outras. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que ocorrem (ou
potencialmente ocorrem) na área em estudo, assim como a sua distribuição pelas diferentes áreas e
habitats.
Durante o trabalho de campo, a avifauna foi inventariada por observação direta, através da recolha de
contactos visuais e auditivos. Para os mamíferos, a informação foi obtida através tanto da observação
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direta dos indivíduos, como da pesquisa indireta de indícios de presença (pegadas, trilhos e
excrementos). Já as informações referentes aos répteis e anfíbios foram obtidas através da
observação direta, tendo-se dirigido a prospeção com especial atenção a locais com água.
Relativamente à bibliografia, para os peixes foram utilizadas as informações da distribuição das
espécies dulçaquícolas nativas em Portugal referidas no programa nacional de monitorização de
recursos piscícolas (Oliveira et al., 2007), no trabalho sobre os peixes da bacia do rio Guadiana
(Collares-Pereira et al., 2007), na carta piscícola nacional (Ribeiro et al., 2007) e do trabalho de
caracterização exaustiva da estrutura genética das populações existentes em rios portugueses
(www.fishatlas.net).
Para os Anfíbios e Répteis foi utilizada a dissertação apresentada por Raimundo (2004) sobre o
ajuste na distribuição de anfíbios e répteis em Portugal Continental, com base no trabalho de Godinho
e colaboradores (1999) tendo em conta as condicionantes ambientais, através da análise de
probabilidades de ocorrência.
Para a classe das Aves foi efetuada a caracterização geral das aves nidificantes, com recurso ao
último atlas das aves nidificantes em Portugal disponível (Equipa Atlas, 2008), listando-se as
espécies existentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km que abrangem a área de estudo (quadrículas
PD53 e PD43) e a da linha elétrica (quadrícula PD43). A informação referida neste atlas foi obtida no
período 1999-2005 e diz respeito somente às aves nidificantes, havendo assim uma lacuna nas
espécies invernantes e migratórias.
Para os Mamíferos, a discriminação geral do elenco faunístico foi baseada no trabalho de Mathias e
colaboradores (1999), considerando-se a quadrícula UTM 50 x 50 km que incluem a área de estudo.
Especificamente para o grupo dos quirópteros, foi consultado o recente atlas dos morcegos de
Portugal Continental (Rainho et al., 2013).
Devido ao extenso e descritivo trabalho disponível na página da Lista Vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), a distribuição de cada uma das espécies foi
analisada individualmente, excluindo-se da inventariação as espécies sem probabilidade de
ocorrência (www.iucnredlist.org).
As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros II a VI constantes no
Anexo 1, estando referidas as características de cada uma, em termos de estatuto de ameaça,
fenologia e probabilidade de ocorrência. A confirmação de cada uma das espécies está indicada
como “X” em cada um dos quadros, sendo separada por quadrícula UTM quando possível.
Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções internacionais
que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação
considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de
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Portugal (LVVP; Cabral et al., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para
a Conservação da Natureza (UICN).
Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível
mundial, bem como a situação de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna
(Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona
(Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Diretiva
Aves/Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), sendo assinalado o anexo em que cada
espécie é reportada.
No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European
Conservation Concern) atualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas as
espécies prioritárias para o desenvolvimento de ações de conservação na Europa (BirdLife
International, 2004).
Ainda para as aves, foi também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que
permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação).

6.6.3.3 Resultados – Ictiofauna
A área estudada apresenta uma riqueza específica de peixes potencialmente alta, com 20 espécies
potencialmente presentes. No entanto, esta inventariação tem por base a pesquisa bibliográfica para
a bacia do Guadiana e para as sub-bacias do rio Caia e da ribeira de Arronches, e não corresponderá
à real situação para a zona em análise. Considera-se que a linha de água que se localiza dentro da
área de estudo não terá condições para albergar peixes, devido à escassez de fornecimento de água
à superfície (Figura 34). Na envolvente, apenas a ribeira de Arronches e o rio Caia têm as condições
de albergar indivíduos desta classe.

Figura 34 – Local de passagem de água na área de estudo, de escorrência temporária.
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Das espécies descritas no Quadro II do Anexo 1, existem 6 classificadas em categorias de elevada
ameaça à conservação (CR, EN, VU), nomeadamente: Enguia-europeia, Sável, Cumba e Barbo do
Sul (Em Perigo EN); e Boga do Guadiana e Bordalo (Vulneráveis VU).
Uma grande percentagem das espécies potencialmente presentes (11 das 20 potenciais espécies)
não é endémica dos rios portugueses, tratando-se de espécies introduzidas: Pimpão, Carpa, Alburno,
Peixe-gato-negro, Peixe-gato-europeu, Lúcio, Gambúsia, Perca-sol, Achigã, Perca e Sandre
(portanto, Não Avaliadas NA).
Durante o trabalho de prospeção, não foram identificados quaisquer indivíduos pertencentes à
Ictiofauna, devido à inexistência de cursos com água permanente dentro da área em estudo.

6.6.3.4 Resultados – Herpetofauna
A área estudada apresenta uma alta riqueza específica de anfíbios e moderada de répteis pois estão
referenciadas 14 espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis. A maioria das espécies
potencialmente presentes possui uma distribuição alargada no território continental, sendo que o
habitat para estas espécies apresenta uma abundância frequente em Portugal. O inventário para
estas duas classes está presente nos Quadros III e IV do Anexo 1.
Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios pelo menos em fase larvar, dependem do meio
aquático, facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. A presença de um número alto de
espécies de anfíbios na envolvente da área em estudo é explicada pela existência de cursos de água
nas proximidades da área de estudo (Rio Caia e Ribeira de Arronches). No entanto, dentro da área
em análise, considera-se a sua presença como improvável. Durante a realização do trabalho de
campo na área de estudo, não foram detetados indivíduos pertencentes a estas duas classes de
Vertebrados.
Como o trabalho de campo foi efetuado durante a época invernal, tornou-se difícil a observação de
répteis, uma vez que estes preferem utilizar zonas abertas (e onde são mais facilmente detetáveis)
como locais de passagem e de termorregulação.
Pela análise do Anexo 1, verifica-se que a maioria das espécies presentes (ou potencialmente
presentes) apresenta um estatuto de ameaça baixo para o território português, classificadas como
Pouco Preocupantes LC. As únicas exceções são:
•

Cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis, classificado como Em Perigo EN, uma
espécie que ocorre em habitats dulciaquícolas ou de baixa salinidade, com águas paradas ou
de corrente lenta, permanentes ou temporárias, tais como charcos, albufeiras, represas, rios
e ribeiras;
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•

Víbora-cornuda Vipera latastei, classificada como Vulnerável VU, que se encontra em zonas
rochosas de montanha, preferindo as encostas declivosas com matos densos;

•

Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi, classificada como Quase Ameaçada NT,
que ocorre geralmente nas imediações de pequenas massas de água com cobertura
herbácea, preferindo terrenos encharcados, tais como prados e lameiros.

A nível internacional, existe probabilidade da presença na área em estudo de duas espécies
ameaçadas, ambas classificadas como Vulneráveis VU: a já referida Víbora-cornuda; e Cágadomediterrânico Mauremys leprosa. Devido às especificidades dos habitats destas espécies, considerase como “improvável” a sua presença na área de estudo.

6.6.3.5 Resultados – Avifauna
Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada) foram
referenciadas 112 espécies de aves, de 44 famílias diferentes, o que representa aproximadamente
44% do total das espécies que ocorrem regularmente em território continental. Este número inclui as
espécies que ocorrem ocasionalmente na área de estudo (isto é, de fenologia visitante), as de caráter
invernante e as que pelo seu habitat não poderão ocorrer (embora possam estar presentes nas
quadrículas onde cada uma das áreas de estudo se situa). Assim, espécies aquáticas (pertencentes
às famílias Anatidae, Podicipedidae, Rallidae, Recurvirostridae, Scolopacidae, Laridae, por exemplo)
foram contabilizadas. Os resultados do trabalho de inventariação encontram-se no Quadro V presente
no Anexo 1.
De entre a avifauna potencialmente presente, 14 espécies apresentam um estatuto de ameaça médio
ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com
as categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável (CR, EN, VU). Por este motivo, a
sua presença constitui um aspeto relevante, estando algumas das características ecológicas destas
espécies descritas no Quadro 14.
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Quadro 14 – Avifauna com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que potencialmente
ocorre na área de estudo.
ESPÉCIE

HABITAT

Anas strepera
Frisada
Ixobrynchus minutus
Garçote
Ciconia nigra
Cegonha-preta
Milvus milvus
Milhafre-real
Neophron percnopterus
Abutre do Egipto
Aegypius monachus
Abutre-preto
Circus pygargus
Tartaranhão-caçador
Tetrax tetrax
Sisão
Otis tarda
Abetarda
Burhinus oedicnemus
Alcaravão

Actitis hypoleucos
Maçarico-das-rochas
Sterna albifrons
Chilreta
Caprimulgus ruficollis

Noitibó-de-nuca-vermelha
Oenanthe hispanica
Chasco-ruivo

Zonas húmidas naturais ou artificiais de
água doce, pouco profundas, calmas e
abertas, com vegetação abundante.
Zonas com abundante vegetação palustre,
como lagoas costeiras, valas em zonas de
arrozal, cursos de água, pauis e açudes.
Nidifica em árvores ou rochas. Alimenta-se
exclusivamente em zonas húmidas, como
linhas de água, charcas e albufeiras.
Montados de sobro e azinho, pinhais
relativamente abertos e bosquetes de
folhosas, onde cria.
Terrenos abertos ou semi-abertos, normalmente na proximidade de zonas rochosas
alcantiladas, quer em rios, como em serras.
Terrenos ondulados relativamente remotos,
revestidos por matagais arborizados,
normalmente com azinho ou sobreiro.
Áreas de cerealicultura extensiva. Nidifica
em searas de trigo e de aveia, e mais
raramente, cevada, pastagens e pousios.
Planícies abertas ou com árvores dispersas,
ocupando ocasionalmente montados pouco
densos.
Requer grandes extensões de campo
aberto e pouco ondulado. Frequenta
searas, restolhos, pousios e pastagens.
Habitats abertos com vegetação herbácea
e/ou arbustiva rala, com poucas árvores.
Prefere locais com pouca altitude.
Vales de montanha e cursos de rio,
preferencialmente de água corrente, sem
perturbação humana.
Praias, dunas, sapais, salinas, pisciculturas
e ilhas situadas em lagoas ou barragens.
Alimenta-se em lagoas costeiras.
Áreas compostas por arvoredo disperso,
intercaladas com matagal mediterrâneo e
zonas abertas (pastagens, áreas agrícolas).
Espaços abertos, sempre com áreas de
solo nu ou de rocha. Prefere zonas de baixa
altitude e com clima quente e seco.

ESTATUTO DE

PRESENÇA

AMEAÇA LVVP

NA ÁREA

Vulnerável

Improvável

Vulnerável

Improvável

Vulnerável

Improvável

Criticamente
em Perigo

Possível

Em Perigo

Improvável

Criticamente
em Perigo

Improvável

Em Perigo

Provável

Vulnerável

Possível

Em Perigo

Possível

Vulnerável

Provável

Vulnerável

Improvável

Vulnerável

Improvável

Vulnerável

Provável

Vulnerável

Provável

Pela análise do Quadro 14 e do Quadro V do Anexo 1 verifica-se que há várias espécies de aves que
potencialmente existem neste local com um estatuto de conservação elevado. Nenhuma destas
espécies foi observada ou detetada durante o trabalho de campo realizado. De referir que se
consideram improváveis as presenças de Frisada, de Garçote, de Cegonha-preta, de Abutre do
Egipto, de Abutre-preto, de Maçarico-das-rochas e de Chilreta, devido à sua intolerância com a
presença humana e/ou à especificidade do seu habitat.
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Durante o trabalho de campo, na área de estudo foram registadas observações de 37 espécies de
aves, com destaque para a ordem dos Passeriformes (e em especial, as famílias Alaudidae,
Turdidae, Sylviidae, Paridae, Corvidae e Fringillidae), mas também Accipitridae, Falconidae e
Columbidae. Ou seja, aproximadamente 33% das espécies dadas para a área de estudo foram
confirmadas em campo por observação direta. Todas as espécies confirmadas durante o trabalho de
campo não apresentam um estatuto de ameaça à sua conservação, tanto a nível internacional como
para o território continental português, isto é, não estão classificadas como Criticamente em Perigo
CR, Em Perigo EN, ou Vulnerável VU.

6.6.3.6 Resultados – Mamofauna
Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área de estudo, estão inventariadas
45 espécies diferentes, uma riqueza específica alta nesta classe, o que se relacionará pela qualidade
de biótopos que aí se pode encontrar e pela disponibilidade de alimento. Destaca-se o número de
quirópteros, de roedores e de carnívoros potencialmente presentes nesta área. A totalidade das
espécies inventariadas encontra-se no Quadro VI do Anexo 1.
Das espécies potencialmente presentes, onze possuem um estatuto de ameaça médio ou elevado
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), nomeadamente nove
espécies de Quirópteros (Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum, -pequeno
Rhinolophus hipposideros; -mediterrânico Rhinolophus euryale; mourisco Rhinolophus mehelyi;
Morcego-rato-grande Myotis myotis; -pequeno Myotis blythii; Morcego-de-franja do Sul Myotis
escalerai; Morcego de Bechstein Myotis bechsteinii, e Morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii),
Rato de Cabrera Microtus cabrerae (Arvicolidae) e Gato-bravo Felis silvestris (Carnívora). Nenhuma
destas espécies foi observada, direta ou indiretamente, na área em estudo.
Relativamente aos morcegos, não existem estruturas capazes de albergar quirópteros, pois as únicas
estruturas presentes servem para albergar gado bovino (foram observados vários indivíduos a
alimentarem-se na área atualmente em análise). Não foram detetados poços, grutas ou minas, o que
levará à reduzida ocupação real na área deste grupo de mamíferos, apesar da consulta bibliográfica
ser bastante exaustiva. Contudo, devido às boas caraterísticas dos biótopos, é previsto que existam
morcegos na área, provavelmente utilizando-a como zona de alimentação.
A área em estudo apresenta uma riqueza moderada no que se refere às comunidades mamológicas,
o que se relacionará pela qualidade de biótopos que aí se pode encontrar e pela disponibilidade de
alimento. No entanto, durante a realização do trabalho de campo, foi apenas detetada uma espécie
de mamífero, através da observação indireta (dejetos, pegadas ou tocas), nomeadamente de Coelhobravo Oryctolagus cuniculus.
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6.6.3.7 Síntese dos Valores Faunísticos na Área em Estudo
Devido à pressão antropogénica direta e à perturbação de animais domésticos, ocorre um claro
condicionalismo do uso da área em estudo para a generalidade das espécies faunísticas, resultado
das suas caraterísticas biofísicas, particularmente pela ocupação vegetativa na área em estudo para
a instalação da Central Fotovoltaica de Arronches. No entanto, a área em estudo apresenta locais de
menor dimensão capazes de albergar várias espécies de animais, particularmente as poucas árvores
presentes.
A inventariação das espécies foi extensa, tanto a nível bibliográfico, como pela ocorrência confirmada
na área de estudo para as aves, sendo mais moderada ao nível da herpetofauna e da mamofauna. A
inclusão da maioria das espécies nos quadros do Anexo 1 é proveniente de consulta bibliográfica,
pois em redor da área afeta ao projeto ocorrem espécies adaptadas a habitats específicos. De referir
que praticamente todas as espécies observadas em campo (logo, confirmadas para a área de estudo)
são de distribuição alargada no nosso território e a sua conservação não se encontra ameaçada.

6.7

RECURSOS HÍDRICOS

6.7.1 Recursos hídricos superficiais
A área de implantação do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches insere-se na bacia
hidrográfica do rio Guadiana (Desenho 16).
O rio Guadiana nasce nas lagoas de Ruidera em Espanha, a 1700 m de altitude, desenvolvendo-se
ao longo de 810 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Santo António em Portugal.
Este rio tem um desenvolvimento total de 260 km em Portugal e é o coletor principal dos cursos de
água do Alentejo Oriental, do território Espanhol contíguo e dos cursos de água da vertente NE da
Serra do Caldeirão.
O rio Guadiana corre perpendicularmente ao traçado das falhas principais (no sentido N-S), à
exceção de um troço a Oeste de Moura, onde o seu curso, no sentido E-W, é sensivelmente paralelo
à falha da Vidigueira. Os afluentes e subafluentes do Guadiana, contrariamente ao rio principal,
acompanham de uma forma geral as linhas de fraqueza, em direções próximas ao sentido E-W.
2

A bacia hidrográfica do rio Guadiana abrange uma superfície total de 66 960 km . Em território
2

português esta bacia hidrográfica abrange uma área de 11 700 km , correspondente a cerca de 17%
da área total da bacia hidrográfica. Esta área estende-se no sentido de Norte a Sul ao longo de
242 km desde Portalegre, na falda Sul da serra de São Mamede, e o banco de Obril, na foz do
Guadiana, em Vila Real de Santo António; no sentido Este-Oeste, ao longo de 89 km, no seu paralelo
de maior largura, que vai de Barrancos a Cuba. É a quarta maior bacia hidrográfica da Península

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
74

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Ibérica, seguindo-se às bacias do Tejo, Ebro e Douro. A rede hidrográfica classifica-se como
medianamente densa.
O regime hídrico na bacia do rio Guadiana caracteriza-se por uma acentuada variação interanual,
com severas estiagens, que levam a que muitos cursos de água se encontrem totalmente secos no
período de estio. O escoamento anual médio em regime natural na totalidade da bacia hidrográfica do
3

rio Guadiana é de cerca de 100,6 mm (6720 hm ). No entanto, na parte nacional, o escoamento é da
3

3

ordem de 157,2 mm (1820 hm ), superior à da parte espanhola com 88,4 mm (4900 hm ).
Atualmente, os caudais no rio Guadiana anulam-se praticamente nos meses de julho e agosto, em
resultado das solicitações verificadas em Espanha. O período mais seco ocorre entre os meses de
abril a setembro.
Praticamente toda a área do projeto drena para o Barranco de S. Miguel, que é afluente direto do rio
Caia. A extremidade sul do terreno drena para a ribeira de Tinoca, que é igualmente afluente direto
do rio Caia, e a zona norte do terreno da Central drena para outros dois afluentes diretos do rio Caia.
O rio Caia nasce na serra de São Mamede, entre as freguesias de Reguengo e Ribeira de Nisa no
concelho de Portalegre. No seu percurso, passa por Arronches e Caia, indo desaguar na margem
direita do Guadiana, a sudeste da cidade de Elvas.
Constata-se a inexistência de cursos de água permanentes dentro do terreno previsto para instalação
da Central Fotovoltaica de Arronches. As linhas de água dentro da área de terreno afeto ao projeto
não apresentam regime permanente, funcionam em regime de intermitente a efémero, conforme se
pode observar na fotografia que se segue, relativa ao Barranco de S. Miguel que se encontra na área
de implantação do projeto com aspeto canalizado junto à EN371.

Figura 35 – Barranco de S. Miguel.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH – APA), as estações de monitorização da qualidade da água existentes que apresentam
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diversos resultados de análises estão afastadas da área de estudo, abrangendo bacias hidrográficas
mais alargadas que a da área de estudo, não sendo representativas apenas do local de implantação
do projeto da Central. A estação de qualidade da água designada por Monte Vinha (rio Guadiana)
encontra-se a cerca de 35 km a Sudeste do terreno afeto à Central Fotovoltaica de Arronches e
apresentou uma qualidade Muito Má em 2013, sendo que a situação anterior há já 4 anos
correspondia a qualidade Má (Figura 40).

Área de Estudo

Classificação:

Figura 36 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água da Rede de Qualidade
da Água na bacia hidrográfica do Rio Guadiana (SNIRH).
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De acordo com a informação constante no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Guadiana, em
termos de estado global da massa de água, o troço do rio Caia nas proximidades da zona de
implantação da Central Fotovoltaica de Arronches encontra-se classificado como “Bom e superior”.

Área de Estudo

Figura 37 – Classificação do estado global da massa de água na Região Hidrográfica do
Guadiana (APA, 2016).

6.7.2 Recursos hídricos subterrâneos
Para a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foram considerados os dados constantes
em diversos documentos e informação bibliográfica, tendo-se posteriormente completado a
informação relativamente aos usos dos recursos hídricos subterrâneos com trabalho de campo.
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Em complemento dessa informação, foi consultado o Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana e o
Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo - ERHSA.
Conforme se pode observar na figura seguinte a área em estudo é abrangida pelo sistema aquífero
Rochas Ígneas e Metamórficas – Zona de Ossa Morena.

Área de Estudo

Figura 38 – Enquadramento da Área de Estudo nos sistemas aquíferos da região (Fonte:
ERHSA, 2001).
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O Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM corresponde a uma extensa
área com interesse hidrogeológico, em particular porque as formações aquíferas que o suportam
apresentam produtividades superiores às que caracterizam, em geral, as formações geológicas de
natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico. Incluem-se ainda no sector pouco produtivo das
rochas ígneas e metamórficas da ZOM, as formações aquíferas de natureza sedimentar que
assentam sobre o substrato hercínico.
Os aquíferos incluídos no Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM nunca
poderão constituir fontes de abastecimento aos principais povoados do Alentejo, devido à pouca
produtividade individual de cada captação. Mas são suficientes para abastecer povoações até cerca
de 1000 habitantes, ou mesmo um pouco mais, em zonas mais produtivas (ERHSA, 2001).
2

O Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM, com cerca de 9600 km ,
encontra-se subdividido em 11 subsectores (definidos em função das litologias e dos domínios
geoestruturais em que se integram dentro da ZOM.
No Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM verificam-se produtividades
muito variáveis entre unidades aquíferas distintas, mas também na mesma unidade aquífera.

6.8

AR

A qualidade do ar é o termo que se utiliza para traduzir o grau de poluição no ar. A poluição do ar é
provocada por um conjunto de substâncias químicas lançadas para o ar ou resultantes de reações
químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes
podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar, consoante a sua composição química,
concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas. Assim, a existência de ventos
fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, enquanto que a presença de luz poderá acentuar
os seus efeitos negativos.
A altura a que as emissões ocorrem pode igualmente afetar a dispersão dos poluentes. Por exemplo,
as emissões dos veículos automóveis terão, provavelmente, um maior impacto imediato no ambiente
circundante e ao nível do solo, do que chaminés altas, as quais causam sobretudo problemas de
poluição no solo a uma maior distância da sua fonte.
As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser
antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das atividades humanas,
como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto que as fontes naturais englobam
fenómenos da natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou fogos florestais
de origem natural.
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No entanto, as características do projeto, não justificam uma análise aprofundada dos parâmetros da
qualidade do ar pelo que a abordagem adotada se baseou numa análise qualitativa.
A Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr) disponibilizada pela Agência Portuguesa
do Ambiente, não é extensiva a todo o território nacional, concentrando-se em locais de maior
ocupação de fontes poluentes. Verifica-se que não existem estações de monitorização da qualidade
do ar próximo do local previsto para implantação da Central Fotovoltaica da Arronches que possam
ser utilizados para a análise da qualidade do ar na área em estudo, pelo que não é possível a
respetiva caraterização com base neste tipo de dados.
Assim, apesar de adjacente à área da Central Fotovoltaica de Arronches existirem, a norte e a oeste,
estradas com tráfego relativamente intenso associado a veículos pesados, o facto da área em estudo
apresentar caraterísticas predominantemente rurais, devido à presença de extensas áreas agrícolas,
e a inexistência de emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais
responsáveis por emissões atmosféricas, permite concluir que a qualidade do ar será boa no local de
implantação da Central Fotovoltaica de Arronches.

6.9

AMBIENTE SONORO

6.9.1 Enquadramento Legal
A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo Regulamento
Geral do Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto,
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde
humana e o bem estar das populações.
O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida em plano
municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local ……”. “Zona mista” é “área
definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos,
existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensível”.
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos municípios
estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”.
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de uma zona
como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para o indicador Lden e
55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o indicador Lden e 45 dB(A) para o
indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade das zonas sensíveis existir em
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funcionamento uma grande infraestrutura de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A)
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln.
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja proximidade esteja
projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma grande infraestrutura de
transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o
indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln
para outro tipo de transporte.
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de zona
sensível os valores limite de exposição a aplicar aos recetores sensíveis são: 63 dB(A) para o
indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a instalação e o
exercício de atividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou
na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite
fixados no artigo 11º.”
A alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que a diferença entre o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, não poderá
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno,
consideradas as correções indicadas no Anexo I.

6.9.2 Características da Envolvente Acústica
O local previsto para a Central Fotovoltaica de Arronches e envolvente próxima, apresenta uma
ocupação rural, com topografia pouco acidentada, onde os recetores sensíveis encontram-se
concentrados na vila de Arronches, localizada a oeste.
A área de estudo e envolvente imediata é constituída essencialmente por áreas agrícolas, montados
e olivais, a vila de Arronches, e alguns montes. Os recetores sensíveis correspondentes a habitações
encontram-se a mais de 350 m das infraestruturas do projeto, no entanto, mesmo adjacente ao limite
do terreno da central, na extremidade noroeste, encontra-se um pavilhão desportivo do município de
Arronches.
O tecido industrial da região encontra-se concentrado na envolvente da vila de Arronches, contudo
constata-se que as fontes ruidosas são reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de
viaturas na rede viária. No que diz respeito a vias de comunicação, existe na envolvente do projeto a
estrada EN371, a Oeste do projeto, e a Norte a estrada 516, apresentando ambas um considerável
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tráfego rodoviário de veículos pesados. Outra fonte de ruído pontual a referir são as máquinas
utilizadas na atividade agrícola.
Para além do ruído que é produzido pela circulação rodoviária nas estradas mais próximas e
máquinas agrícolas, não foram identificadas outras fontes emissoras consideradas importantes. Os
níveis de ruído, fora das faixas envolventes das referidas estradas, são baixos e de reduzido
significado em termos de incomodidade para as populações, o que apesar da proximidade à vila de
Arronches, já seria de esperar dados os usos agrícolas predominantes.
O regulamento do PDM de Arronches, não faz referência a zonamento acústico, não existindo mapas
de ruído diurno e noturno, nem delimitação de zonas mistas ou sensíveis.
Conclui-se que, com exceção das estradas a norte e a oeste, incluindo faixas imediatamente
adjacentes, o ambiente acústico na zona da Central Fotovoltaica de Arronches é sossegado e típico
de zonas sem fontes de ruído relevantes.

6.10 SOCIOECONOMIA
6.10.1 Considerações gerais
O Alentejo dispõe de uma população residente que corresponde a cerca de 5% da população de
Portugal, distribuída por uma área equivalente a um terço do território nacional, consequentemente, é
a região portuguesa de menor densidade populacional. Esta situação é o efeito de um ordenamento
territorial proveniente de especificidades históricas como a agricultura extensiva, pouco propícia à
concentração populacional e, num passado mais recente, pelo despovoamento derivado do êxodo
rural que, apesar de ter ocorrido em todo o país, assumiu particular destaque no Alentejo (Relatório
Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
O efetivo demográfico tem registado um continuado decréscimo, motivado pelo agravamento do saldo
natural, generalizado a toda a região, mas afetando, com maior intensidade, algumas sub-regiões, em
consequência dos baixos níveis da fecundidade, que caíram para valores muito abaixo dos limites de
substituição das gerações. A mortalidade, condicionada pela concentração de efetivos populacionais
nos escalões etários mais idosos, regista valores significativamente superiores à média nacional
(Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
A estrutura populacional é marcada por altos índices de envelhecimento, juntamente com um padrão
de níveis baixos de habilitação escolar, que conferem à população ativa níveis baixos de formação e
de qualificação profissional. A estrutura profissional da população empregada é, assim, marcada pelo
peso excessivo de ativos em profissões com níveis baixos de qualificação e por uma importância
reduzida dos quadros superiores e das profissões intelectuais e científicas (Relatório Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
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O despovoamento rural e a concentração urbana surge como uma das principais tendências
identificadas

no

Alentejo,

caracterizando-se

pelo

decréscimo

dos

efetivos

demográficos,

consequência da redução continuada dos níveis de fecundidade, que se verifica em simultâneo com o
despovoamento rural, motivado pelo abandono das populações que residem nos lugares de menores
dimensões, cada vez mais isolados na vastidão do território, e com a concentração das populações
nos centros urbanos de maior dimensão ou importância administrativa (Relatório Ambiental Avaliação
Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008).
A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados
compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da
Habitação.

6.10.2 Organização Espacial
O projeto em apreço irá desenvolver-se na região do Alto Alentejo, no distrito de Portalegre, concelho
de Arronches e na Freguesia de Assunção que se insere na sub-região do Alto Alentejo (NUT III) e na
região Alentejo (NUT II).
A região Alentejo é constituída por cinco sub-regiões: Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central,
Alto Alentejo e Lezíria do Tejo.
Localizado no sector oriental da sub-região do Alto Alentejo, o concelho de Arronches que ocupa uma
área de aproximadamente 346 km², encontra-se delimitado a Norte pelo concelho de Portalegre, a
Sudeste pelo de Campo Maior, a Sul pelo de Elvas, a Oeste pelo concelho de Monforte e a Nordeste
por Espanha. Administrativamente, o território concelhio abrange apenas as freguesias: Assunção,
Esperança e Mosteiros.

6.10.3 Enquadramento Regional
As últimas quatro décadas do Século XX impuseram profundas transformações políticas, económicas
e sociais na sociedade portuguesa, alterações essas sem precedentes, que tiveram efeitos muito
vastos na população portuguesa, nomeadamente nos aspetos da distribuição e estrutura urbanodemográfica.
De facto, no continente português, a população residente aumentou de 7,8 milhões para 10,4
milhões, entre 1950 e 2001; o continente urbanizou-se e reforçou territorialmente as suas diferenças
populacionais.
Fruto dessas transformações verifica-se hoje que a distribuição geográfica da população apresenta a
maior densidade populacional na faixa litoral, entre Viana do Castelo e a Península de Setúbal, com
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particular destaque para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, incluindo as áreas até onde se
faz sentir a sua influência. Refere-se ainda que este fenómeno também se tem verificado na maioria
dos concelhos do litoral Algarvio.
Neste quadro de mudança, o território do Alto Alentejo surge como unidade espacial com estruturas
económicas e sociais distintas, embora enquadradas num único território – a região Alentejo.
A Sub-região do Alto Alentejo parte integrante da Região Alentejo (NUT II), é delimitada a Norte pelas
sub-regiões do Pinhal Interior Sul e Beira Interior Sul, a Sul pela sub-região do Alentejo Central, a
Oeste pelas da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo e a Este pelo território espanhol. Com uma área
2

territorial de aproximadamente 6230 km , a Sub-região do Alto Alentejo corresponde a cerca de 20%
da área representada pela Região Alentejo, correspondendo na sua totalidade ao distrito de
Portalegre, pelo que é constituída pelos concelhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior,
Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Mora, Nisa, Ponte de Sor e
Portalegre.
De acordo com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (2007), a Região do
Alentejo (NUT II), onde se encontra inserido o concelho de Arronches, apresenta uma densidade
populacional baixa, sendo mesmo a nível europeu uma das regiões que registaram maiores
decréscimos e envelhecimento populacional nas últimas décadas, destacando-se nesse contexto as
Sub-regiões do Alto e Baixo Alentejo, como as mais problemáticas.

6.10.4 Perfil Demográfico
Conforme referido anteriormente a área de estudo para a implantação da Central Fotovoltaica de
Arronches localiza-se no concelho de Arronches e na freguesia de Assunção, pelo que a análise do
presente subcapítulo irá incidir sobretudo na caraterização dos referidos concelho e freguesia.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da população residente no concelho de Arronches e na
freguesia de Assunção.
Quadro 15 – População residente, taxa de variação e densidade populacional no concelho e
freguesia da área de estudo.
CONCELHO

TAXA DE

POPULAÇÃO

ÁREA TOTAL

RESIDENTE

FREGUESIAS

(KM2)

VARIAÇÃO
2001-2011

DENSIDADE
POPULACIONAL
(HAB/KM2)

2001*

2011*

2016**

(%)

2001

2011

Arronches

3389

3165

2952

314,5

-6,6

10,8

10,1

Assunção

2059

1970

-

204,5

-4,3

10,1

9,6

Fonte: INE, *Dados dos Censos de 2001 e 2011 e **Estimativas anuais da população residente de 2016
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Nota: **Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à
Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de
janeiro de 2015.

Efetivamente, desde 1981 até 2001, Arronches perdeu 918 habitantes (-21,3%), e entre 2001 e 2016,
estima-se que o concelho tenha perdido mais 437 habitantes (-12,9%) num processo que já vinha das
décadas anteriores e que deve ser lido num contexto de mobilidade interna, para os centros urbanos
mais próximos, e também de emigração.
Apresentando a Sub-região de Alto Alentejo uma repartição desigual da população por concelho,
também no caso de Arronches se verifica uma oposição entre a freguesia de Assunção, que regista
os maiores quantitativos populacionais e as restantes freguesias.
O decréscimo da população, entre 2001 e 2011, ao nível da freguesia de Assunção (-4,3%) é menos
significativo, quando comparado com o decréscimo ao nível do concelho onde se encontra inserida
(-6,6%). Regista-se assim, uma concentração da população na sede de concelho (Assunção).
No Quadro que se segue são apresentados alguns indicadores da população da sub-região do Alto
Alentejo e do concelho de Arronches para o ano de 2016.
Quadro 16 – Indicadores de População (2016).
TAXA DE

TAXA DE

CRESCIMENTO
EFETIVO (%)
POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA

CRESCIMENTO
NATURAL (%)
POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA

Alto Alentejo

-1,51

Arronches

-1,21

SUB-REGIÃO
Concelho

TAXA BRUTA DE TAXA BRUTA DE
NATALIDADE

MORTALIDADE

(‰) POR LOCAL (‰) POR LOCAL

TAXA DE
FECUNDIDADE
GERAL (‰)
POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA

TAXA DE
CRESCIMENTO
MIGRATÓRIO
(%) POR
LOCAL DE
RESIDÊNCIA

DE RESIDÊNCIA

DE RESIDÊNCIA

-1,07

6,7

17,4

32,8

-0,43

-1,45

7,4

21,9

34,8

0,24

Fonte: INE – Indicadores Demográficos 2016 (Estimativas).

Conforme se pode observar no Quadro anterior a Taxa de Crescimento Natural é negativa, já que a
Taxa de Natalidade é inferior à Taxa de Mortalidade, na sub-região e no concelho em estudo.
A diminuição da população do concelho de Arronches é consequência da componente natural que
registou valores negativos (-1,45), enquanto que a taxa de crescimento migratório do concelho é
ligeiramente positiva (0,24).
A consideração da dinâmica das migrações totais, para o período de 2001 a 2016, vem atenuar o
cenário de evolução natural negativa na maior parte das freguesias do concelho de Arronches,
revelando-se, assim uma certa capacidade de atração de residentes.
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O envelhecimento das populações é hoje uma realidade. A chamada terceira idade era no passado
uma situação excecional, sendo poucos os indivíduos que chegavam às idades mais avançadas. O
fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a agravar-se, decorrente, por um lado, do
decréscimo das taxas de natalidade e do aumento da esperança média de vida, e por outro, da fraca
capacidade de atração e retenção da população jovem, com reflexos ao nível do mercado de
trabalho, traduzido num fraco crescimento da população ativa, assim como, na existência de uma
população ativa envelhecida e pouco qualificada.
2

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por unidade de área (km ), tem vindo a
variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação populacional. É igualmente um indicador da
intensidade da ocupação urbana do espaço – altas densidades populacionais indicam um elevado
número de habitantes por unidade de superfície.
No gráfico seguinte é apresentada a variação da densidade populacional entre 2001 e 2011 no
concelho e freguesias em estudo.

Figura 39 – Densidade populacional para o concelho e a freguesia abrangida pela área de estudo.
Conforme se pode observar na Figura anterior, quer ao nível do concelho de Arronches, quer ao nível
da freguesia de Assunção, o decréscimo da densidade populacional foi pouco acentuado.
Na última década a região do Alentejo, à semelhança do país, não conseguiu inverter o desequilíbrio
demográfico que carateriza a estrutura etária da população, caraterizada pela diminuição da
população mais jovem e do aumento da população com idade mais elevada (INE, 2012).
Em síntese, a população das freguesias do concelho de Arronches tem envelhecido, acompanhando
aliás a tendência de quase todo o país. Este facto parece estar relacionado segundo os especialistas
não só com a mudança de mentalidades, o que se reflete na diminuição do número de filhos por
casal, mas também pela procura de melhores condições de vida por parte da população ativa jovem e
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em idade de procriar que migra quer para os espaços urbanos (próximos ou afastados), quer para as
duas grandes metrópoles nacionais ou ainda para o estrangeiro.
O envelhecimento das populações é hoje uma realidade. A chamada terceira idade era no passado
uma situação excecional, sendo poucos os indivíduos que chegavam às idades mais avançadas. O
fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a agravar-se, decorrente, por um lado, do
decréscimo das taxas de natalidade e do aumento da esperança média de vida, e por outro, da fraca
capacidade de atração e retenção da população jovem, com reflexos ao nível do mercado de
trabalho, traduzido num fraco crescimento da população ativa, assim como, na existência de uma
população ativa envelhecida e pouco qualificada.
A análise da pirâmide etária do concelho de Arronches para o ano 2001 reflete, comparativamente ao
ano de 1991, um envelhecimento da população, o que se traduz por um estreitamento da base e um
alargamento do topo da pirâmide. Ao decréscimo da população pertencente às classes etárias jovens
(dos 0 aos 24 anos) corresponde, naturalmente, um aumento da população jovem adulta (dos 30 aos
39 anos) e idosa (com 70 e mais anos). O número de indivíduos total e por sexo nestes escalões
etários é superior, em 2001 em relação a 1991, não havendo diferenças significativas por sexo. Os
grupos etários jovens e jovens adultos (dos 0 aos 14 anos e dos 25 aos 29 anos) e adultos (dos 30
aos 34 anos no caso das mulheres e dos 50 aos 64 anos) apresentam sucessivamente mais
indivíduos nas classes seguintes, traduzindo a existência de um conjunto de classes ocas (in
Projeção do Parque Escolar por NUT III a 2013, Sub-Região Alto Alentejo, 2011).
Na Figura seguinte apresenta-se a distribuição da população de Portalegre por sexo e grupo etário.

Figura 40 – População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário;
Anual (Estimativas do INE de 2016).
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A análise da pirâmide etária do concelho de Arronches para o ano de 2016 (Estimativas do INE,
2016) reflete, comparativamente ao ano de 2001, um envelhecimento da população, o que se traduz
por um estreitamento da base e um alargamento do topo da pirâmide.

6.10.5 Atividades económicas
Em relação aos setores de atividade de maior relevância na estrutura económica da região do Alto
Alentejo surgem o setor da agricultura e da produção animal associada, a indústria de panificação, a
indústria de leite e derivados e a indústria de café e chá, assim como, o sector da cortiça e do turismo
na vertente do segmento da restauração.
No Quadro 17, apresenta-se de acordo com os dados dos Censos de 2011 a população residente,
empregada, em cada setor de atividade económica, para o concelho e freguesia onde se insere o
projeto da Central Fotovoltaica de Arronches.
Quadro 17 – População empregada (N.º) por Sector de atividade económica (Censos de 2011).
SECTOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA
CONCELHO
TERCIÁRIO (%)

TOTAL

PRIMÁRIO

SECUNDÁRIO

(N.º)

(%)

(%)

SNS1

SRAE2

Arronches

1106

12,2

15,1

48,6

24,1

Assunção

724

10,1

12,6

53,5

23,9

FREGUESIA

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2011.

Como se pode observar na figura que se segue, o sector terciário foi o que empregava maior
percentagem da população ativa, em 2011, no concelho de Arronches e na freguesia de Assunção.
A grande representatividade do setor terciário deve-se ao crescimento das atividades mais
diretamente relacionadas com o consumo, designadamente o comércio, bem como os serviços de
apoio à população (a destacar as áreas da educação, idosos, saúde e administração pública).
O setor primário empregava cerca de 12,2% da população ativa do concelho de Arronches, em 2011,
diminuindo esse valor na freguesia em estudo.

1

SNS – Serviços de Natureza Social

2

SRAE – Serviços Relacionados com a Atividade Económica
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Figura 41 – População ativa segundo sector de Atividade Económica (2011).
O concelho de Arronches é essencialmente vocacionado para a agricultura, tem como principais
recursos agrícolas o azeite, os cereais e os produtos hortícolas. Quanto à exploração pecuária, esta
incide no gado bovino, caprino, ovino, suíno, cavalar e muar, com produção de lã e laticínios. Da sua
floresta aproveita-se a cortiça e as madeiras. Do seu subsolo extrai-se uma excelente qualidade de
mármore rosa e de bom barro para a indústria cerâmica. As potencialidades mineiras (cobre, chumbo,
estanho e titânio) são frequentemente lembradas (http://www.cm-arronches.pt/pt/2012-10-04-09-5236/o-municipio/historia).
Parte do concelho de Arronches está inserido na área do Parque Natural da Serra de S. Mamede, e
toda a sua envolvente natural é de grande beleza, albergando uma grande diversidade de espécies
de fauna e flora, proporcionando bonitas paisagens e condições para a prática de variadas atividades
de lazer e desportivas.
O artesanato de Arronches conta com uma grande variedade de produtos que vão desde a cerâmica,
passando pelos bordados, pelos trabalhos em cortiça e madeira, pelas miniaturas de carros
Alentejanos e Alfaias agrícolas, pela cestaria, pelos bonecos em tecido e pelos trabalhos em madeira.
O concelho de Arronches possui uma zona industrial constituída por 30 lotes. O lote maior tem uma
2

2

área de 20 790,95 m , e o menor 900 m . O uso previsto para os lotes disponíveis vão desde a
indústria, ao comércio e serviços. Está em fase de construção um ninho de empresas na zona
industrial que vai ocupar 3 ou 4 dos lotes disponíveis. O “Ninho de Empresas” vai criar condições
para alojar pequenos e médios grupos empresariais da região, facilitando e fomentando a instalação
de novas empresas. Na zona industrial encontram-se instaladas empresas de várias tipologias,
nomeadamente, empresas de carpintaria, de reparação de automóveis, de transformação do porco
Alentejano, de comércio de produtos tradicionais, de fabricação de estruturas metálicas, entre outras.
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No quadro que se segue listam-se as empresas implementadas no concelho de Arronches, à data de
2015, segundo a classificação das atividades económicas (CAE).
Quadro 18 – Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2015.
Arronches
A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Nº

%

145

44,1

B - Indústrias extrativas

0

0,0

C - Indústrias transformadoras

14

4,3

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição
F - Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos
H - Transportes e armazenagem

0

0,0

0

0,0

19

5,8

44

13,4

1

0,3

I - Alojamento, restauração e similares

25

7,6

J - Atividades de informação e de comunicação

3

0,9

L - Atividades imobiliárias

1

0,3

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

19

5,8

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio

18

5,5

P - Educação

9

2,7

Q - Atividades de saúde humana e apoio social

13

4,0

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

6

1,8

12

3,6

329

100,0

S - Outras atividades de serviços
TOTAL

Pela análise do quadro anterior, verifica-se que a maior parte das unidades empresariais
implementadas no concelho de Arronches exercem a sua atividade nos setores da agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca seguida das unidades empresariais dedicadas à atividade
económica que engloba o comércio a grosso e a retalho, a reparação de veículos automóveis,
motociclos.

6.10.6 Acessibilidades
Da análise à rede viária do concelho de Arronches, destaca-se o facto de as EN371 e a EN246,
constituírem os principais eixos viários que servem este território. Relativamente à EN371, serve no
essencial as ligações intermunicipais, estabelecendo assim a ligação da sede de concelho a Campo
Maior – a Sudeste -, e a Monforte – a Oeste -, onde estabelece ligação ao Itinerário Principal N.º2.
Por sua vez, a EN246, com um traçado longitudinal, é a principal via de ligação do concelho de
Arronches à cidade de Portalegre (sede de distrito). A Sul do território concelhio, a EN246 estabelece
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a ligação ao concelho de Elvas, facilitando desse modo o acesso a um eixo fundamental da Região
do Alentejo, a A6 (Autoestrada Marateca – Caia).
Em termos dos fluxos intramunicipais, a EN246 estabelece a ligação da sede de concelho à freguesia
de Mosteiros. Já, a ligação à freguesia de Esperança localizada no setor oriental (Parque Natural da
Serra de São Mamede) é efetuada a partir da EN246 através de estrada municipal.

6.10.7 Caraterização do setor agrícola
A informação de base utilizada na caraterização desta componente é proveniente de informação
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados
compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da
Habitação e no Recenseamento Geral Agrícola.
O estudo foi ainda complementado com os elementos disponibilizados pelo Instituto de
Financiamento à Agricultura e Pescas, para o ano 2009.
A agricultura continua a ter um papel muito importante na economia alentejana, com valores próximos
aos da indústria, especialmente devido à tradição agrícola desta região.
O concelho de Arronches em termos de Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 2009 insere-se na
sub-região do Alto Alentejo. A nível da freguesia optou-se por estudar a de Assunção, já que era
nesta freguesia, à data do Recenseamento Geral Agrícola, que a Central Fotovoltaica de Arronches
se inseria.
De acordo com os dados do Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 2009 no concelho de
Arronches existiam cerca de 339 explorações, das quais 154 encontravam-se na área geográfica da
freguesia em estudo, como se pode observar no quadro que se segue.
Quadro 19 – Explorações segundo a utilização da terra (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO

ARRONCHES

ASSUNÇÃO

EXP

ÁREA

EXP

ÁREA

EXP

ÁREA

(Nº)

(HA)

(Nº)

(HA)

(Nº)

(HA)

Explorações

9505

519082

399

27661

154

-

Superfície Agrícola Utilizada (SAU)

9418

458394

399

25838

154

18615

Matas e florestas sem culturas sob coberto

1426

49965

70

1546

13

-

Superfície agrícola não utilizada

683

4376

21

109

14

-

Outras superfícies

8814

6347

378

167

142

-

A principal ocupação cultural temporária na sub-região do Alto Alentejo e no concelho de Arronches
corresponde às culturas forrageiras, que representam 51% e 65% do total da área das culturas
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temporárias, respetivamente para a sub-região do Alto Alentejo e para o concelho de Arronches
(Quadro 20).
Em termos de culturas permanentes, o olival representa cerca de 86% e 93% da área cultivada com
culturas permanentes, respetivamente para a sub-região do Alto Alentejo e para o concelho de
Arronches.
Os prados e pastagens permanentes representam a maior área da sub-região do Alto Alentejo, do
concelho de Arronches e da freguesia de Assunção.
Quadro 20 – Utilização das terras (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO

ARRONCHES

ASSUNÇÃO

EXPL (Nº)

ÁREA (HA)

EXPL (Nº)

ÁREA (HA)

EXPL (Nº)

ÁREA (HA)

Culturas temporárias

3182

61103

122

4821

67

3545

Cereais para grão

598

22275

45

1653

27

1407

Leguminosas secas para grão

75

865

1

0

-

-

Prados temporários

130

3193

1

7

1

7

Culturas forrageiras

1781

31286

96

3117

55

2089

Batata

49

51

2

3

-

-

Culturas industriais

39

1045

-

-

-

-

Culturas hortícolas

1232

2371

3

41

3

41

Flores e plantas ornamentais

1

2

-

-

-

-

Outras culturas temporárias

3

16

-

-

-

-

Culturas Permanente

7659

52831

338

1924

125

1255

Frutos frescos (exceto citrinos)

366

768

11

4

6

2

Citrinos

809

295

14

5

6

2

Frutos de casca rija

425

3933

5

39

2

37

Olival

7245

45265

330

1785

120

1170

Vinha

977

2552

16

76

6

44

4

16

1

15

-

-

4559

333443

176

17834

88

12852

Outras culturas permanentes
Prados e pastagens permanentes

Apresentam-se no Quadro que se segue os dados declarativos referentes ao concelho no âmbito dos
pedidos de ajuda à produção, publicados no sítio do IFAP em 2016. Conforme se pode verificar, no
que diz respeito à área declarada de cereais no ano de 2016, surge em primeiro lugar cevada, com
cerca de 28% da área total declarada de cereais, seguida do triticale com cerca de 24% e da aveia
com cerca de 19%.
Estes cereais são cultivados em rotação, sucedendo as culturas de forma periódica ao longo dos
anos, de forma a evitar o desgaste do solo mantendo a sua fertilidade, humidade e arejamento, de

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
92

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

forma a contrariar o desenvolvimento de infestantes, pragas e doenças, e a repartir a utilização dos
recursos (máquinas, mão-de-obra e água) ao longo da campanha.
Quadro 21 – Área (ha) declarada de cereais (IFAP, 2016).
ARRONCHES
(16 PRODUTORES INSCRITOS)

REGADIO

SEQUEIRO

Aveia

2

139

141

Cevada

18

147

165

Milho Silagem

7

0

7

Sorgo

33

29

62

Trigo Mole

0

26

26

Trigo Duro

50

3

53

Triticale

0

147

147

109

491

600

Total

SUBTOTAL

Fonte: IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P. GPRC-APLE - Gabinete de Planeamento de Relações
Comunitárias. Regime de Pagamento Único.

No quadro que se segue, verifica-se um predomínio das terras exploradas por conta própria, quer ao
nível da região, como do concelho e da freguesia em estudo. A área da SAU arrendada ronda apenas
os 8% no concelho de Arronches e os 6% na freguesia de Assunção.
Quadro 22 – Superfície agrícola utilizada por forma de exploração (IFAP, 2009).
ALTO ALENTEJO

ARRONCHES

ASSUNÇÃO

EXP
(Nº)

ÁREA
(HA)

EXP
(Nº)

ÁREA
(HA)

EXP
(Nº)

ÁREA
(HA)

Superfície agrícola utilizada (SAU)

9418

458394

399

25838

154

18615

Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria

8502

316920

384

23816

144

17523

Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento

1111

124837

29

1981

15

1092

Superfície agrícola utilizada (SAU) - Outras formas

352

16637

2

41

-

-

No que respeita à repartição das explorações segundo a natureza jurídica do produtor, os valores
apresentados no quadro que se segue revelam existir um forte predomínio das explorações familiares
(produtor singular autónomo), representando essas cerca de 91%, 89% e 76%, para a sub-região do
Alto Alentejo, concelho de Arronches e freguesia de Assunção, respetivamente.
As explorações empresariais (produtor singular empresário) representam cerca de 10% das
explorações da freguesia de Assunção, enquanto que as sociedades representam cerca de 13%,
sendo que os restantes tipos de exploração têm expressão quase nula.
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Quadro 23 – Repartição das Explorações Segundo a Natureza Jurídica (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO

ARRONCHES

ASSUNÇÃO

EXP (Nº)

ÁREA (HA)

EXP (Nº)

ÁREA (HA)

EXP (Nº)

ÁREA (HA)

Explorações

9505

458395

399

25838

154

18615

Produtor singular autónomo

8670

180656

353

8150

117

4280

Produtor singular empresário

268

73450

18

6079

16

5613

Sociedades

531

191927

26

11196

20

8719

Outras

36

12362

2

413

1

3

Como se pode observar no quadro que se segue a maior parte dos produtores agrícolas individuais
são do sexo masculino e concentram-se no escalão etário de 65 anos ou mais, com cerca de 58% na
sub-região do Alto Alentejo, cerca de 55% no concelho de Arronches e 48% na freguesia de
Assunção.
Verifica-se, à semelhança do referido anteriormente para a demografia do concelho, que o
envelhecimento da população, e neste caso da população associada ao setor agrícola, é um aspeto
marcante da região em estudo.
Verifica-se então que a percentagem dos produtores que se encontram no escalão etário dos mais de
25 anos e menos de 45 anos é relativamente baixa, com cerca de 11% e 13%, para o concelho de
Arronches e para a freguesia de Assunção, respetivamente. Salienta-se o facto de não existirem
produtores, no concelho e na freguesia, com idade inferior a 24 anos.
Quadro 24 – Produtor Agrícola Singular (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO Nº
DE INDIVÍDUOS

ARRONCHES
Nº DE INDIVÍDUOS

ASSUNÇÃO
Nº DE INDIVÍDUOS

Produtores

8938

371

133

Sexo: Homens

6935

270

101

Sexo: Mulheres

2003

101

32

Idade : 15-24 anos

19

-

-

Idade: 25-34 anos

171

8

3

Idade : 35-44 anos

584

33

14

Idade: 45-54 anos

1216

57

28

Idade: 55 a 64 anos

1751

68

24

Idade:>=65 anos

5197

205

64

Relativamente ao nível de instrução do produtor agrícola singular verifica-se o predomínio dos graus
de escolaridade mais baixos como se pode observar no quadro que se segue. Cerca de 87% na subregião do Alto Alentejo, 82% no concelho de Arronches e 73% na freguesia de Assunção, dos
produtores agrícolas não têm grau de ensino ou só possuem o ensino básico. Só uma pequena
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percentagem de produtores agrícolas possui grau de escolaridade superior, cerca de 7% na subregião da do Alto Alentejo, 9% no concelho de Arronches e 17% na freguesia de Assunção.
Quadro 25 – Nível de Instrução do Produtor Agrícola singular (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO
Nº DE INDIVÍDUOS

ARRONCHES
Nº DE INDIVÍDUOS

ASSUNÇÃO
Nº DE INDIVÍDUOS

Produtores

8938

371

133

Nenhum

2101

87

24

Básico

5697

217

73

Secundário

488

32

14

Superior

652

35

22

Com base nos valores apresentados no quadro seguinte verifica-se que a espécie pecuária com um
maior número de explorações e efetivos são os ovinos no concelho de Arronches. Já na freguesia de
Assunção predominam as explorações de bovinos quer em número, quer em efetivos pecuários.
Salienta-se que a propriedade onde se prevê instalar a Central Fotovoltaica de Arronches tem criação
de bovinos.
Quadro 26 – Efetivo Animal (INE, RGA-2009).
ALTO ALENTEJO
EXP (Nº) NÚMERO
Bovinos

1024

151298

ARRONCHES
EXP (Nº)
NÚMERO
70

12096

ASSUNÇÃO
EXP (Nº)
NÚMERO
49

9503

Suínos

285

22125

7

3017

3

231

Ovinos

2153

250692

111

13190

46

7348

Caprinos

868

25100

38

1436

12

146

Equídeos

447

2495

21

100

14

68

Aves

1967

33589

15

169

4

51

Coelhos

362

17878

-

-

-

-

Colmeias e cortiços povoados

196

7446

2

49

2

49

6.11 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO
6.11.1 Ordenamento do território
Neste capítulo pretende-se efetuar um enquadramento da área de estudo, que se insere no concelho
de Arronches, no âmbito dos instrumentos de Planeamento/Ordenamento do Território que incidem
sobre

a

área

do

projeto.

Para

tal

procedeu-se

à

análise

dos

instrumentos

de

Planeamento/Ordenamento territorial que se encontram em vigor à data de realização deste EIA,
conforme se encontram listados no Quadro 1.
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6.11.1.1 Plano Diretor Municipal
O plano de ordenamento do território de âmbito municipal em vigor que abrange a área de
implantação da Central Fotovoltaica de Arronches é o Plano Diretor Municipal de Arronches
(Resolução de Conselho de Ministros n.º 97/95, de 7 de Outubro; Resolução de Conselho de
Ministros n.º62/99, de 25 de Junho; Regulamento n.º 787/2010, de 19 de Outubro; Decreto-Lei
n.º 236/2011, de 30 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 264/2011, de 6 de Outubro).
Os Planos Diretores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de
ordenamento do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo, sendo,
assim, o instrumento de referência para as políticas de desenvolvimento local.
A análise efetuada incide sobre o enquadramento do projeto nas cartas de Reserva Ecológica
Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Ordenamento do Território e Condicionantes,
conforme se apresenta de seguida.
6.11.1.1.1 Carta de Ordenamento
De acordo com a carta de ordenamento do PDM do concelho de Arronches (Desenho 17) a maior
parte da área prevista para implantação da Central Fotovoltaica de Arronches encontra-se
classificada como «Espaços Agro-Silvopastoris».
Existem duas pequenas manchas junto ao limite oeste do terreno, e ainda uma outra de menor
dimensão junto ao limite sudeste do terreno, classificadas como «Espaços Agrícolas Integrados na
RAN»; e na metade sul do terreno existe uma extensa área classificada como «Espaços Agrícolas
Não Integrados na RAN» (Desenho 17).
Junto ao limite noroeste do terreno há uma pequena área classificada como «Áreas Verdes» e logo
adjacente existe igualmente uma outra área classificada como «Reserva para Equipamentos –
Espaços de Equipamentos e Infraestruturas» (Desenho 17).
Salienta-se, o facto de que a zona sul do terreno é atravessada por uma estrada nacional identificada
como «Espaços Canais – Rede Viária: Outras Estradas da Rede Complementar» (Desenho 17).
Refere-se, ainda, a existência de uma ínfima área junto ao limite sudoeste do terreno afeto à Central,
que se encontra igualmente classificada como «Áreas Verdes», e logo outra adjacente também de
muito pequena dimensão como «Espaço Industrial Proposto» (Desenho 17).
Apesar de na carta de Ordenamento a zona da central estar abrangida por uma «Zona de Proteção
da Avifauna», limite este que abrange mais de metade do concelho de Arronches. Conforme se pode
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observar no Desenho 15, o limite atual da Zona de Proteção Especial de Campo Maior, encontra-se
atualmente a mais de 11 km da Central Fotovoltaica de Arronches.
6.11.1.1.2 Carta de Condicionantes
De acordo com a carta de condicionantes do PDM do concelho de Arronches (Desenho 18) a área
prevista para implantação da Central Fotovoltaica de Arronches, apresenta duas pequenas manchas
junto ao limite oeste do terreno da Central e ainda uma outra de menor dimensão junto ao limite
sudeste do terreno, classificadas como «Reserva Agrícola Nacional».
Existe, ainda, uma faixa junto ao limite nordeste do terreno e outra num dos cantos da metade sul do
projeto classificadas como «Montados de Sobro» (Desenho 18).
Refere-se ainda a existência da estrada nacional EN371 que atravessa a zona sul do terreno previsto
para implantação da Central Fotovoltaica de Arronches.
6.11.1.1.3 Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho com a
finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território com a salvaguarda de
determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura
biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e
culturais.
O atual Regime Jurídico da REN é estabelecido pelo referido Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a
redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, e
regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, cujo Anexo I estabelece as condições
os

e requisitos para a admissão dos usos e ações referidos nos n. 2 e 3 do respetivo artigo 20.º, isto é,
que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN.
De acordo com este diploma legal a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas
que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais,
são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um
regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e
transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime
nos vários tipos de áreas.
A carta de REN em vigor no concelho de Arronches é a que foi publicada na Resolução do Conselho
de Ministros n.º 117/96, de 1 de agosto.
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De acordo com a planta de REN do PDM de Arronches, verifica-se que a área afeta ao projeto da
Central Fotovoltaica de Arronches não se encontra classificada como Reserva Ecológica Nacional
(Desenho 19).
6.11.1.1.4 Reserva Agrícola Nacional
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro. Os
seus objetivos não foram concretizados nessa data, uma vez que só em 1989, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, a defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e a
garantia da sua afetação à agricultura, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da
agricultura portuguesa e para o correto ordenamento do território, foi salvaguardada.
O Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12
de Dezembro, estabelece, por sua vez, que nos solos da RAN “deverão ser proibidas todas as ações
que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente obras hidráulicas, vias
de comunicação e acesso, construção de edifícios, aterros e escavações (...)”.
O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março que aprova o regime jurídico da reserva agrícola Nacional,
estabelece, no Artigo 22.º, que “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem
verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às
componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos
classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa (...) instalações ou equipamentos
para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis”.
Conforme se pode verificar através do extrato da carta de Condicionantes do PDM de Arronches que
se apresenta no Desenho 18, na área de implantação do projeto da Central Fotovoltaica de
Arronches, existem três pequenas áreas junto ao limite do terreno da Central classificadas como
RAN.

6.11.1.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal
A área de implantação da Central Fotovoltaica de Arronches encontra-se abrangida pelo Plano de
Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (Decreto Regulamentar n.º 37/2007, de 3 de Abril).
No Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo é apresentado um diagnóstico da
situação atual na região, com base numa ampla recolha de informação necessária ao planeamento
florestal e efetua uma análise estratégica que permite definir objetivos gerais e específicos e delinear
propostas de medidas e ações tendo em vista a prossecução de uma política coerente e eficaz, bem
como definir normas de intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a
povoamentos tipo.
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No referido Plano a área abrangida pela Central Fotovoltaica da Arronches está incluída na subregião homogénea da Peneplanície do Alto Alentejo como se pode observar na figura que se segue.

Área de Estudo

Figura 42 – Enquadramento da área de estudo no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto
Alentejo (extrato do Mapa Síntese).
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O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo refere os seguintes pontos fortes e
fracos para a sub-região homogénea da Peneplanície do Alto Alentejo:
Principais pontos fortes:
−

Elevado potencial para a atividade silvo pastoril - associada ao gado bovino e ovino, com
produtos com nome protegido (carne alentejana -DOP, carne mertolenga -DOP , bovino
tradicional do montado –ETG, carne de porco alentejano-DOP, borrego do Nordeste
Alentejano- IG).

−

Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade cinegética, resultante de uma grande
abundância de caça, notando-se a existência de vastas áreas já concessionadas (ZCA e
ZCT).

−

Elevada dimensão da propriedade.

−

Elevada ocupação florestal, centrada nos montados de sobro e de azinho.

−

Existência de áreas com bom potencial para a produção de produtos não lenhosos –
cogumelos silvestres e ervas aromáticas.

−

Região com interesse paisagístico - paisagem marcada pela ocupação florestal existente,
centrada nos montados de sobro e azinho.

Principais pontos fracos:
−

Região com reduzida densidade populacional e população envelhecida.

−

Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para os operários especializados como tiradores
de cortiça.

−

Montado envelhecido e com fraca regeneração natural – Consequência de desequilíbrios na
gestão destes ecossistemas a favor de uma maximização dos rendimentos provenientes da
atividade silvo pastoril. A prazo pode conduzir a um colapso deste sistema.

−

Baixa adesão ao associativismo florestal.
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A importância destas potencialidades e condicionantes reflete-se na hierarquização das funções
desta sub-região, apresentando-se na seguinte sequência:
−

1ª função: Silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores;

−

2ª função: Produção; e

−

3ª função: Recreio, enquadramento e estética da paisagem.

6.11.1.3 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
A Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT).
O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as
grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de
referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um
instrumento de cooperação com os demais Estados Membros para a organização do território da
União Europeia.
O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos
especiais de ordenamento do território e implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do
território preexistentes que com o mesmo não se compatibilizem.

6.11.1.4 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
A área em estudo para a implementação da Central Fotovoltaica de Arronches encontra-se abrangida
pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto.
O PROTA, na sua qualidade de instrumento de desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como
território sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico,
garantindo adequados níveis de coesão territorial e integração reforçada com outros espaços
nacionais e internacionais, valorizando o seu posicionamento geoestratégico.
O PROTA refere, relativamente à temática energética, que se considera que o Alentejo deverá
prosseguir três grandes linhas. A segunda linha estratégica referida no PROTA, é a promoção de
energia elétrica limpa, sem emissões de CO2, e nesse sentido fomentar as condições para a
instalação de unidades centralizadas e descentralizadas de microgeração de energia elétrica e
térmica baseadas em fontes renováveis. Assim, no PROTA refere-se que deverá constituir uma
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aposta estratégica da Região a promoção de energia hídrica, de energia solar térmica, de energia
solar fotovoltaica, dos biocombustíveis e de energia das ondas.
O PROTA refere ainda que relativamente à energia solar, as condições de excelência do Alentejo
para este recurso energético motivam um forte esforço agregado regional (empresas, poder local e
instituições de investigação), de modo a desenvolverem-se parcerias estratégicas para a construção
na região de um cluster de excelência de nível nacional e internacional.
No Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica do PROTA é ainda referido que um dos pontos
fortes relevantes da região do Alentejo é o ser uma região com elevado número de dias, por ano, de
forte exposição solar, potenciando uma maior produção nos equipamentos solar térmico e solar
fotovoltaico, sendo atualmente a região com a maior produção elétrica de origem fotovoltaica.
Como tal o Projeto da Central Fotovoltaica de Arronches que agora se apresenta enquadra-se nos
objetivos estabelecidos no PROTA para a Região do Alentejo.

6.12 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Apresenta-se de seguida as servidões relativas a oliveiras e aos montados de sobreiros e azinheiras,
assim como as servidões associadas a estradas, uma vez que a zona sul do terreno afeto à central é
atravessada por uma estrada nacional.
O regime jurídico de proteção às oliveiras encontra-se estipulado no Decreto-Lei nº 120/86, de 28 e
maio. De acordo com este diploma, dada a importância económica das oliveiras, o arranque e corte
raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado mediante autorização concedida pelas
Direções Regionais da Agricultura. As autorizações de arranque ou de corte serão concedidas no
caso de se verificar qualquer uma das condições que constam no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/86,
entre várias, salienta-se dada a situação de olival antigo existente no terreno da Central Fotovoltaica
de Arronches, que é autorizado o corte quando as oliveiras tiverem atingido um estado de
decrepitude ou de doença irrecuperáveis que torne a sua exploração antieconómica. O corte ou
arranque de exemplares isolados não carece de autorização.
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25
de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. Este regime estabelece que o corte
ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, introduz
o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes
ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe por 25 anos a
afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou fortemente
depreciados por intervenção ilegal.
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De acordo com a Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, em termos de zonas non aedificandi, nas estradas
nacionais e restantes estradas aplica-se 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona
de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada.
Não foram identificadas outras condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública na área
afeta ao projeto.

6.13 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOLÓGICO
6.13.1 Metodologia
O fator Património teve como universo de caraterização (ocorrências) achados (isolados ou
dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos
ou de outro tipo, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu
estatuto de proteção ou valor cultural.
A Circular, emitida pela tutela em 10 de Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, em vigor, serviu de
enquadramento metodológico ao presente estudo.
Como área de estudo (AE) do fator considerou-se o conjunto territorial formado pela área de
incidência (AI) do projeto e por uma zona de enquadramento (ZE). A AI corresponde ao polígono de
localização da Centra Fotovoltaica de Arronches (CFA) e ao corredor da Linha de Transporte de
Energia (LTE) delimitados na cartografia do projeto e foi objeto de pesquisa documental e prospeção
sistemática. A ZE é uma faixa envolvente da AI com, pelo menos, 1 km de largura. As ocorrências
situadas na ZE não foram objeto de reconhecimento atendendo à sua distância ao projeto servindo
somente para avaliar o potencial arqueológico da AE. O fator fica caraterizado com a pesquisa
documental da AE e a prospeção sistemática da AI do projeto.
As ocorrências identificadas na pesquisa documental estão caraterizadas no Anexo 2 e Quadro 28 e
as que foram identificadas em campo estão caracterizadas no Anexo 2 e também listadas no Quadro
28. O zonamento da AI (visibilidade do solo) está cartografado e descrito no Anexo 2. Os N.º de
referência das ocorrências de interesse cultural, utilizados nos quadros e referidos no texto,
correspondem às localizações cartografadas no Desenho 20.

6.13.2 Pesquisa documental
Previamente à execução do trabalho de campo foi assegurada uma pesquisa de base documental
para caraterizar o potencial arqueológico da AI e para georreferenciar o património cultural préexistente, passível de reconhecimento em trabalho de campo.
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As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, o PDM,
as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da DGPC
(Endovélico) e do IHRU, a cartografia geológica (CGP) e a cartografia militar (CMP).
Na AE existem três imóveis classificados, localizados no interior da povoação, salvaguardados de
qualquer afetação durante o processo de construção (Figura 43), a seguir identificados:
Oc. A. Fortaleza de Arronches / Fortificações de Arronches (IPA.00001861), edificada e alterada nos
sécs. XIII / XIV / XV / XVI / XVII / XVIII), classificada como IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto
n.º 129/77, DR, 1.ª série, n.º 226, de 29 setembro;

Figura 43 – Arronches. Imóveis classificados identificados durante a fase de pesquisa documental. A
segunda imagem documenta a planta de zona da Fortaleza de Arronches, in:
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=28119
Oc. B. Igreja Paroquial de Arronches / Igreja de Nossa Senhora da Assunção (IPA.00006570),
construída durante o séc. XVI, considerada MN - Monumento Nacional, segundo Decreto n.º 8 217,
DG, 1.ª série, n.º 130 de 29 junho 1922 / ZEP, Portaria, DG, 2.ª série, n.º 168, de 20 julho de 1960;
Oc. C. Igreja de Nossa Senhora da Luz do Convento dos Religiosos Agostinhos Calçados / Igreja de
Nossa Senhora da Luz (IPA.00006565), detentor da categoria de IIP - Imóvel de Interesse Público,
Decreto n.º 45/93, DR, 1.ª série-B, n.º 280 de 30 novembro.
No PDM de Arronches constam os sítios classificados (acima descriminados) e, basicamente, os
sítios arqueológicos que têm CNS atribuído. Todavia, há sítios arqueológicos que não é bem claro
quais são por não se encontrar referida a designação do sítio, sendo apenas identificados pelo tipo de
estruturas e topónimos de locais onde se encontram, nem todos identificados na cartografia militar.
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Deste modo, sobre as ocorrências de âmbito arqueológico identificadas neste fator como estando
abrangidas pelo PDM, deverão ser tidas em consideração com as devidas ressalvas,
designadamente as Oc. E, K, N, Q, R, S, T, V e W (Desenho 20).
Solicitaram-se informações sobre o património cultural conhecido na AE do projeto à Câmara
Municipal de Arronches, não se tendo obtido resposta até à presente data.
Na base de dados da DGPC (Endovélico) encontram-se referenciados três ocorrências de interesse
cultural e de cariz arqueológico na AI (Oc. E) e na ZE (Oc. Q e T).
Existem três ocorrências de natureza arqueológica (Anexo 2) na AI da linha elétrica da Central
Fotovoltaica (Oc. E, F e L) e na ZE foram identificadas treze referências de interesse arqueológico
(Oc. D, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, S, T e U), duas de âmbito arqueológico e arquitetónico (Oc. K e R) e
duas de âmbito arquitetónico (Oc. V e W). A pesquisa documental não revelou ocorrências na AI da
Central Fotovoltaica de Arronches.
No Quadro 27 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da pesquisa
documental.
Quadro 27 – Síntese da pesquisa documental.
Fontes de informação
Lista de imóveis classificados
(DGPC)
Bases de dados de sítios
arqueológicos (DGPC)

Inventário do Património

Resultados

Assinala três ocorrências de interesse cultural na AE.

Assinala três ocorrências arqueológicas na AE.

Descreve diversas ocorrências na ZE, sendo a base descritiva das Oc. L, U e W

Arquitetónico (IHRU)
Instrumentos de planeamento
Cartografia

Plano Diretor Municipal: assinala nove ocorrências de interesse cultural na AE.
Carta Geológica de Portugal (CGP) e Carta Militar de Portugal (CMP): assinalam
património construído.

Entidades

Câmara Municipal de Arronches: Não se obteve resposta até à presente data.

Bibliografia

A bibliografia consultada contempla várias referências na AE do Projeto.
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6.13.3 Síntese histórico-cultural
Antes de 1998, somente as pinturas rupestres situadas na Freguesia de Esperança eram testemunho
de presença humana durante a Pré-História (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015). O desenvolvimento do
projeto Paisagens Megalíticas do Norte Alentejano resultou na identificação de nove antas, uma
provável sepultura de falsa cúpula, dois esteios removidos de uma grande anta e um pequeno menir
deslocado.
Segundo Jorge de Oliveira et alli (2011), as características propícias do território permitiram, a partir
do sexto Milénio a. C., a fixação de comunidades agro-pastoris, mais especificamente durante a fase
evolutiva designada como Neolítico. Progressivamente, a sedentarização sazonal transformar-se-á
em sentido de maior apropriação da terra, na qual a monumentalização dos espaços de morte e a
divinização de alguns locais assumirão contornos determinantes de coesão e estruturação sociais.
Neste contexto, a estela antropomórfica de Nossa Senhora da Esperança poderá ser interpretada
como representação de divindade articulada com a simbologia de fecundidade.

A Villa de Arronches he do Bispado de Portalegre, & fica huma legoa ao Nascente da Villa de Assumar, & cinco da Cidade de
Elvas para a parte do Norte, em lugar imminente, lançada quasi toda ao Norte: he cercada de muros, & barbacãa com forte
Castello, tem casas nobres, & edificios magnificos. A sua fundação, como dizem muitos, foy pelos moradores de Aroche, Villa
situada na Provincia de Andaluzia, imperando Cayo Caligula, os quaes lhe impuzerão o nome de sua patria, corrupto hoje em
Arronches, como tambem o diz Rodrigo Caro no seu livro das Antiguidades de Sevilha fol. 93. ElRey D. Affonso Henriques a
conquistou aos Mouros, & tornandose a perder, a recuperou ElRey D. Sancho o Segundo de Portugal (…) Goza esta Villa de
voto em Cortes com assento no banco nove; foy senhor della o Infante Dom Affonso, filho do referido Rey D. Affonso o Terceiro
de Portugal. Depois ElRey Dom Dinis fez troca com elle, & a incorporou na Coroa. He cabeça de Marquezado, merce delRey
Dom Pedro o Segundo a Henrique de Sousa Tavares, Conde de Miranda do Corvo, Alcayde mór de Arronches, cuja Alcaydaria
lhe rende mais de dous mil cruzados (…) Tem esta Villa 360. visinhos com muita nobreza, cujas familias principaes são
Sequeiras, Vellezes, Tavares, & Soares, aos quaes comprehende huma Igreja Parroquial dedicada a N. Senhora da
Assumpção, a qual he Collegiada com vigario, & nove Beneficiados. Tem mais Casa de Misericordia, bom Hospital, quatro
Ermidas de boa fabrica, & hum Convento de Ermitas de S. Agostinho. Pouco mais de legoa distante desta Villa está huma
serra de tres legoas de comprido com mais hortas, aonde todo o orador, que a quer habitar, se lhe dá a terra, que pede para
fazer hortas, & casas.
Padre António Carvalho da Costa (1706, 1708, 1712); Corografia Portugueza.

Algumas fontes consultadas defendem que a génese da povoação remonta ao séc. I a. C., durante a
vigência do Imperador Caio Calígula. De Época Romana, atualmente conservada em instalações do
Município de Arronches, uma pequena ara foi recolhida no decurso de trabalhos agrícolas no sítio
arqueológico de Porto das Escarninhas (Oc. Q). Foi localizada por Emílio Moitas na pequena
elevação onde se encontram materiais arqueológicos, antes da travessia do rio Caia, no local onde se
presume ter existido uma antiga ponte romana, que pertenceria ao itinerário da via XIV.
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André Carneiro (2011) refere um caminho regional, estabelecido com orientação Oeste / Este,
revestido de alguma importância na região. Foi reconhecido a partir de Longomel. Após Urra, uma
das hipóteses de desenvolvimento do percurso defende que derivaria para Sudeste, na direção do
sítio de Mosteiros, no Concelho de Arronches. A Este do povoado prevalece o topónimo Canada.
Posteriormente, infletiria para Sul e entroncaria na Via XV (Olissipo - Emerita) ou evoluiria no sentido
do território espanhol, no sentido de Codosera e Albuquerque e daí para Mérida.
Em 1166, D. Afonso Henriques conquista o aglomerado habitacional aos Árabes. Arrebatada uma vez
mais pelos contingentes islâmicos, foi recuperada por D. Sancho II, em 1235. Apenas em 1242, com
a reconquista de D. Paio Peres Correia, permanece definitivamente integrada nos domínios
portugueses.
O topónimo derivará, segundo algumas correntes de investigação, de Aroche, terra andaluza donde
são oriundos os fundadores da Vila, cujo primeiro foral, concedido por D. Afonso III, data de 1255,
confirmado novamente em 1272.
Durante a crise de 1384-85, encontrando-se em posse do Reino de Castela, viria a ser reconquistada
por D. Nuno Álvares Pereira.
Em 1512, D. Manuel I outorga novo foral, tal como D. Pedro II, em 1678, sendo este último diploma
um "foral novíssimo", concessão de que poucas povoações usufruíram.
Em 1653, ocorre a Batalha de Arronches, opondo as cavalarias Portuguesa e Espanhola, em
consequência das incursões inimigas no Alentejo. Em primeiro momento, a vanguarda castelhana foi
repelida, tendo recuperado após avanço da sua reserva. O contingente português recuou
ordenadamente, recebendo o auxílio do francês Tamericourt, em movimento fundamental que origina
a vitória nacional.
Em 1661, a vila sofreu a invasão de D. João de Áustria, para ser abandonada pelos espanhóis à
aproximação do exército português. Em 1712,o novo cerco das forças castelhanas é debelado.

6.13.4 Trabalho de Campo
O trabalho de campo foi executado por três arqueólogos, em condições climatéricas adequadas ao
bom desenvolvimento dos trabalhos de campo. Consistiu na prospeção sistemática da área
correspondente à implantação da futura central fotovoltaica e ao corredor da linha elétrica aérea.
A acessibilidade ao terreno foi favorável em quase toda a área de interesse para esta avaliação e a
circulação interna incidiu sobre propriedades e terrenos de livre acesso. Foram consideradas
condicionantes à execução do trabalho de campo as parcelas de terreno fechadas e as que
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continham culturas sensíveis ao pisoteio e para cujo atravessamento não se tenha obtido autorização
dos respetivos proprietários.
A área percorrida encontra-se parcialmente classificada no PDM como Reserva Agrícola Nacional,
integrando montado de sobro e azinho. Sensivelmente no centro do polígono correspondente à
instalação da Central, existe um cercado com terreno lavrado e oliveiras circundante.
Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1:25 000.
Geologicamente, os solos percorridos intercalam xistos, quartzitos negros e grauvaques formados
durante o Precâmbrico Superior. São frequentes, também, rochas metamórficas de contacto
(corneanas pelíticas, quártzicas, básicas, calco-silicatadas e epidotíticas - intrusão subvulcânica de
Santa Eulália), assim como rochas magmáticas e migmatíticas (ortognaisses graníticas e sieníticas,
com riebequite ou hastingsite com estrutura blastomilomítica).
Na AI da futura Central Fotovoltaica com cotas a variar entre 284 m e os 301 m, os terrenos
encontram-se maioritariamente ocupados por pastagem, raro lavradio e montado disperso (sobro e
azinho). A paisagem desenvolve-se em pequenos cabeços areno-argilosos e lombas pouco
pronunciadas, ascendendo o Barranco de São Miguel a linha de água sazonal preponderante. No
centro desta área existe bovinicultura em atividade.
O percurso projetado para a linha elétrica aérea atinge a cota de 285 m, iniciando um trajeto linear
que conclui, na área da subestação, com 276 m de altitude, alcançando, nas margens do rio Caia,
250 m.
A observação da superfície caraterizou-se maioritariamente como média a reduzida em termos de
eficácia de identificação de artefactos e elevada para estruturas (positivas). O trabalho de campo foi
zonado no que concerne às caraterísticas da ocupação do terreno e de visibilidade do solo para a
deteção de estruturas e materiais arqueológicos, segundo parcelas com caraterísticas homogéneas
(Anexo 1).
Em pontos observados durante os trabalhos de campo, os movimentos de lavra resultaram no
levantamento de materiais líticos, de interesse arqueológico, visíveis à superfície, sem que a
densidade observada contribuísse para a clara definição de um sítio de características e contexto
arqueológicos inequívocos.
Foram reconhecidos, com frequência, níveis de cascalheira, integrando seixos e calhaus de quartzo e
quartzito, oscilando entre pequeno e médio calibre. Esta matéria terá sido explorada localmente na
Pré-História para produção de instrumentos, evidenciados pela presença de núcleos e lascas com
talhe humano.

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
108

72255

I

!J

!I
!H

#G

A

C
"

14
K"

B T
""

D

!
"V

#
10#
#11
1

U

"
"20

W"

22

19

"F

"E

#12 #13 14 5
"2
3 #4 #
6
15# #
#
21
16
#
#
17
!M

"

"

8

"18L

9

7
N

!

#O

!

"

P

ESCALA GRÁFICA

-62227

R

Sistema de referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

Administrativo

VILA REAL
BRAGANÇA

PORTO
VISEU

0,75 Km

CONVENÇÕES

VIANA DO CAST EL O

AVEIRO

0,5

FONTE:Extra ctod a s Ca rta s Milita re s d e P ortug a l,e sca la 1:
25000,folha s n.
º372e 385,Série M888

ENQUADRAMENTO NACIONAL

BRAGA

" !Q
"S

0 0,125 0,25

Limite Distrito

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)

GUARDA

Projeto

COIMBRA
CASTELO BRANCO

Áre a d e Estud o

LEIRIA

ESTEDOCUMENTO É P ROP RI
EDADE DATP FP LANEGECENOR S.
A.ENÃO P ODESER REP RODUZ I
DO,DI
VULGADO OU FORNECI
DO ATERCEI
ROSSEM AUTORI
Z AÇ ÃO EXP RESSA.

SANTARÉM
LISBOA

PORTALEGRE

ÉVORA

Áre a d e I
mpla nta çãod oP roje to
Linha e létrica a ére a a construir

SETÚBAL

Áre a d e Estud od a Linha

(faixa de 200 m a partir do eixo)

BEJA

FARO

ÁREA DE ESTUDO

0

REV.

P a trícia Goulão

EMI
SSÃO ORI
GI
NAL
DESCRI
Ç ÃO

P ROJETI
STAS:

JAN 2018

ASSI
NATURA

CLI
ENTE:

DATA

P ROJETOU:
P a tricia Goulão

EDFEN P ORTUGAL

DESENHOU:

P a trícia Goulão

P ROJETO:

VERI
FI
COU (
ChP )
:

CENTRALFOTOVOLTAI
CADEARRONCHES

EMP RESA:

TP FP la ne g e Ce nor – Consultore s d e Eng e nha ria e Ge stão,S.
A.
g e ra l@tpf.
pt

ESP ECI
ALI
DADE:

P a uloOlive ira

TÍTULO DO DESENHO:

1/
1

FI
CHEI
RO:
18009EP AMBDES0200.
mxd

ESCALAS:

ESTUDO DEI
MP ACTEAMBI
ENTAL
DACENTRALFOTOVOL
TAI
CADEARRONCHES

AMBI
ENTE
FASE:
ESTUDO P RÉVI
O
FOLHA:

Albe rtina Gil

AP ROVOU (
Ad DS/
DS)
:

P ATRI
MÓ NI
O ARQUEOLÓ GI
CO,ARQUI
TECTÓNI
CO EETNOLÓGI
CO
COD:

CONTRATO

1:
25000
DATA:

Ja ne iro2018

18009EP AMBDES0200
FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

As ocorrências inventariadas localizam-se no interior da AI da Central Fotovoltaica de Arronches e no
corredor da linha elétrica aérea a construir (Desenho 20). Neste conjunto destaca-se a existência de
diversos pontos que permitiram a observação de achados isolados, maioritariamente sobre rocha
siliciosa (quartzito e quartzo). A densidade mínima observada não permite definir a presença de um
sítio arqueológico. De facto, desconhecem-se as várias representações em profundidade. As
condições desfavoráveis do terreno, nomeadamente os remeximentos ou o coberto vegetal, não
permitiram uma caracterização mais consistente destes achados.
Relativamente à via romana (Oc. 22 e E), são diversas as referências ao Caminho do Vassalo como
sendo o traçado de uma via romana. Em conversa com alguns habitantes locais foi-nos informado
que havia vestígios de uma via romana e de uma ponte da mesma época junto da Fonte do Vassalo
(Oc. W), situação que não foi possível verificar.
Contudo, mediante as referências e informações obtidas e conjuntamente com a localização da
Oc. E, obtida na base de dados da DGP, será de colocar a possibilidade de haver mais do que um
traçado de vias romanas na margem sul do rio Caia. No PDM estão incluídas “as pontes romanas a
sul de Arronches”, possivelmente uma delas será próximo de uma ponte que recentemente foi
construída e que serve também de açude, formando um espelho de água que poderá ter coberto a
ponte antiga, não havendo vestígios desta para jusante da ponte-açude.
Quadro 28 – Situação de referência do fator Património Cultural na zona da Central
Fotovoltaica.
Inserção no Projeto (AI, ZE)

Tipologia
Referência

Topónimo

Categoria (CL, AA, AE)

ou

Designação
TC

AI

PD

A
B
C
D
E
F
G

CL

AA

Arquitetura militar
Fortaleza de Arronches
Igreja

Paroquial

Arronches
Igreja
Nossa Senhora da Luz
Estação de ar livre

Porto Mane
Estação de ar livre
Porto de Manes 1
Achado isolado
Horta do Açude

ZE
AE

CL

AA

AE

PA

PR

F

ER

MC

5

5

MOC

5

5

O

5

5

O

Ind

Arronches 1
Via

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Ind

PA

Ind

ER

Ind

PA
1

ER
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Inserção no Projeto (AI, ZE)

Tipologia
Referência

Topónimo

Categoria (CL, AA, AE)

ou

Designação
TC

PD

H
I
J
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
1
2
3

AI
CL

AA

ZE
AE

Casal
V. do Desembargador
Casal
Passões 1
Casal
Passões 2

CL

AA

F

ER

Ind

ER

Ind

ER

Necrópole
Achado isolado
Pisão 4
Esteios de anta
Tinoca 1
Casal

ER

1

NC

1

NC

Ind

Porto das Escarninhas
Ermida

ER
1

Santo Isidro
Ponte

O

Ind

Pisões 2
Vestígios diversos
Arronches
Forca
Outeiro da Forca
Ponte

ER

Ind

OC

Ind

M
Ind

Ponte do Crato
Fonte

OC

1

Fonte do Vassalo
1

Poço

1

C
Ind

1

Barranco de S. Miguel 1

Ind

NC

Ind

Porto de Manes 2

MC

M

Ind

Pisão 3

Barranco de S. Miguel 2

PR

2

Habitat

Achado isolado

PA

ER

Santo António

Horta da Cancela

AE

Ind

Igreja

Achado isolado

Cronologia

Valor cultural e Classificação

C
OC
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Inserção no Projeto (AI, ZE)

Tipologia
Referência

Topónimo

Categoria (CL, AA, AE)

ou

Designação
TC

PD

Barranco de S. Miguel 3
Achados dispersos

5

Barranco de S. Miguel 4
Achados dispersos

6

Barranco de S. Miguel 5

Mancha de ocupação
Quinta de S. Pedro

Achados dispersos
Barranco de S. Miguel 7
Achados dispersos

11

Barranco de S. Miguel 8
Achado isolado

12

Barranco de S. Miguel 9
Achados dispersos

13

Barranco S. Miguel 10

Achado isolado
Barranco S. Miguel 12
Achado isolado

16

Barranco S. Miguel 13
Achados dispersos

17

20
21

Barranco S. Miguel 14
L

Anta
Santo António

PR

F

ER

MC

Ind
ER
1

C

1

Ind

1

Ind

1

Ind

1

Ind
2

OC?

1

Ind

1

Ind

1

Ind

4

NC
Ind

Casal rústico

Ind

1

Quinta dos piornos
1

Ind

Ind

Ind

Quinta dos Piornos

Barranco S. Miguel 15

PA

Ind

Lagar?

Achados dispersos

AE

1

Barranco S. Miguel 11

15

AA

Ind

Via

14

CL

1

Barranco de S. Miguel 6

10

AE

Ind

Tapada

9

ZE

1

Monte do Pisão

8

19

AA

Estrutura

7

18

AI
CL

Achado isolado

4

Cronologia

Valor cultural e Classificação

C
Ind
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Inserção no Projeto (AI, ZE)

Tipologia
Referência

Topónimo

Categoria (CL, AA, AE)

ou

Designação
TC

22

PD

AI
CL

Via
Porto Mane

Cronologia

Valor cultural e Classificação

AA

ZE
AE

CL

AA

AE

PA

PR

Ind

F

ER

MC

Ind

ER

LEGENDA. Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo
(TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a
correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com
estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona
de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de
proteção (M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de
proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE =
Arquitetónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional,
imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado
(4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural
e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional.
Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu
estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade
e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente
destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd),
quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico
Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do
Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade
Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou
não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se
dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da
ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através das seguintes quatro categorias
(assinaladas com diferentes cores nas células): achados isolados ou dispersos; ocorrências localizadas ou de reduzida
incidência espacial, inferior a 200m2; manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos
com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m; áreas de potencial interesse arqueológico;
ocorrência de dimensão indeterminada.

Incidência espacial

Áreas de potencial valor arqueológico

Achados isolados ou dispersos

Ocorrência de dimensão significativa

Ocorrência de pequena dimensão

Dimensão não determinada
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7

EVOLUÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE (OPÇÃO 0)

Prevê-se que sem a implementação do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches (“opção 0”) a
situação atual do ambiente que se observa na respetiva área de implementação e que se descreve
no capítulo anterior irá manter-se.
A nível local o estado atual do ambiente irá manter-se, ou seja, não se esperam alterações a nível
dos descritores clima, geologia, qualidade do ar, ruído, fauna, paisagem e património/arqueologia.
Caso o uso atual do solo se mantenha, pode ocorrer a continuação da exploração anual de culturas
agrícolas. Salienta-se no entanto, que alternativamente, na ausência do projeto pode ocorrer
igualmente o abandono da exploração agrícola, verificando-se os efeitos de fatores antrópicos de
degradação acrescidos, e a vegetação local deverá evoluir de acordo com os seguintes aspetos:
−

Desenvolvimento da flora e comunidades vegetais anuais, nitrófilas ou semi-nitrófilas, típicas
de campos de cultura ou áreas sujeitas a pastoreio intenso;

−

Morte progressiva das azinheiras pela ausência de regeneração desta espécie, como
consequência da pressão pastoril;

−

Progressão sucessional da vegetação natural para etapas superiores, com espectável
melhoria, a longo prazo, do estado de conservação da vegetação destes locais.

A nível nacional a não concretização do projeto, irá acentuar, ainda que ligeiramente, as dificuldades
no cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo no que diz respeito à produção de
energia a partir de fontes renováveis.
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8

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

8.1

METODOLOGIA

No presente capítulo do Estudo de Impacte Ambiental procedeu-se à identificação dos potenciais
impactes ambientais gerados pela construção, exploração e desativação da Central Fotovoltaica de
Arronches e consequentes eventuais impactes cumulativos, com base na consideração das suas
características intrínsecas e do respetivo local de implantação, tendo em conta a experiência da
equipa na realização de estudos ambientais e através das informações e elementos recolhidos sobre
o projeto em análise.
Em “Técnicas de Predição de Impactes Ambientais” editado por Maria do Rosário Partidário e Júlio de
Jesus, refere-se que:
“A fase de predição de impactes é uma das fases de Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) mais
difíceis de realizar. Em primeiro lugar, a atividade de previsão tem sempre um determinado grau de
incerteza associado, uma vez que se estão a tentar prever situações futuras. Por outro lado, se para
alguns sectores do ambiente existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou
menos precisas dos efeitos ambientais esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão
é extremamente difícil de realizar, dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das
relações e o grande número de interações envolvidas.”
“A predição dos impactes é a área menos desenvolvida em termos de metodologias que possam ser
diretamente aplicadas à AIA. Os métodos de predição utilizados em AIA podem ser agrupados em:
−

Métodos qualitativos;

−

Comparação com casos semelhantes;

−

Realização de experiências;

−

Utilização de modelos.

Nos métodos qualitativos recorre-se ao julgamento de especialistas nas diversas áreas para a
realização de previsões, geralmente qualitativas, acerca dos efeitos ambientais esperados. Estes
métodos são particularmente úteis quando não existem dados do passado a partir dos quais se possa
identificar um padrão ou para problemas de difícil quantificação.”
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É na situação acima descrita que se enquadra a avaliação do impacte ambiental gerado pela
implantação do projeto em análise.
Nesta situação, caso fossem atribuídos valores (quantificação dos efeitos dentro de uma escala
numérica) aos efeitos do projeto em cada descritor ambiental, quer a própria escala de valores a
atribuir (gama de variação dos efeitos), quer a própria atribuição dos valores, seria sempre subjetiva,
ou seja, iríamos ser rigorosos na quantificação mas trabalhando sempre sobre uma base subjetiva.
Assim, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e
significado dos impactes ambientais gerados pela implantação do projeto, tendo fundamentalmente
por base a experiência dos técnicos intervenientes na realização de estudos ambientais.
Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes
gerados sobre os vários descritores ambientais afetados pela implementação do projeto:
Sinal: benéfico (positivo); prejudicial (negativo)
No que se refere ao tipo de impacte, prejudicial ou benéfico, os impactes ambientais resultantes do
projeto em análise foram classificados em negativos ou positivos, respetivamente.
Intensidade: reduzida; média; elevada
A intensidade é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das ações e a
suscetibilidade dos fatores ambientais afetados, conforme se descreve em seguida:
−

os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade do ar e da água, são
considerados de magnitude média se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade
legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação determina um
considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afetadas
seja importante, ou ainda se mantenha durante um período temporal alargado;

−

os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, são considerados de magnitude
média se são afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa
aptidão para fins diferentes dos previstos no projeto, sendo considerados de magnitude
elevada se o projeto afetar em grande extensão áreas inseridas na RAN;

−

os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados de magnitude
média quando determinam importantes afetações sobre as formas de relevo naturais préexistentes introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afetem ou
destruam formas naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente
importantes de vistas panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingem de algum modo o
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património geológico protegido por legislação específica; os impactes são considerados de
magnitude elevada se a importância dos conjuntos ou elementos geológicos ou
geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas afetadas são consideráveis;
−

os impactes negativos sobre a flora/vegetação, fauna e habitats, são considerados de
magnitude média a elevada quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos,
afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies
animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingem de algum modo o
património natural protegido por legislação específica; os impactes são considerados de
magnitude elevada se a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas seja grande ou
ainda se a extensão das áreas afetadas seja considerável;

−

no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN e à RAN, os impactes são
considerados negativos de magnitude média quando determinam alterações ao uso do solo
previsto e às áreas classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos
instrumentos regulamentares das figuras de ordenamento do território; são considerados de
magnitude elevada se a importância e/ou extensão das áreas afetadas forem consideráveis;

−

no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior subjetividade, é
aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos de magnitude
média aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou
paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o
grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão
da área afetada e o número de potenciais observadores envolvidos, atendendo à proximidade
de aglomerados e à acessibilidade da zona, sendo considerados de magnitude elevada se os
referidos parâmetros assumirem uma expressão importante;

−

em relação aos aspetos de ordenamento do território, população e atividades económicas, os
impactes são considerados de magnitude média, positivos ou negativos, consoante o sentido
das alterações introduzidas, quando interferem com instrumentos, planos ou políticas de
ordenamento anteriormente estabelecidos, induzem alterações sobre a forma e os padrões
de vida das populações afetadas, determinam modificações no padrão de mobilidade,
atividade

económica

e

emprego

das

populações,

ou

quando

envolvem

grandes

investimentos, devendo ser considerados de magnitude elevada quando a extensão das
regiões afetadas ou das populações envolvidas assim o determinam;
−

relativamente ao património arqueológico, arquitetónico e etnológico a magnitude é elevada
se o impacte for direto, ou seja provocado pela construção e exploração do projeto, e implicar
uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação
da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos
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acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica
ou mais afastada da ocorrência.
Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)
O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no
conhecimento das características intrínsecas de cada uma das ações e de cada fator ambiental, o
que permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis.
Instante em que se produz: imediato; médio prazo; longo prazo
O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que decorre
entre a ação que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como
imediato se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo, se existir um intervalo de tempo de
menor ou maior duração entre a ação e o impacte.
Persistência: esporádica; temporária; permanente
Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se ocorrer ocasionalmente, temporário se
só ocorrer durante um determinado período. Caso se mantenha, considera-se o impacte permanente.
Reversibilidade: irreversível; reversível
A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respetivos efeitos permaneçam durante um
período de tempo muito alargado ou, se anulem a curto, médio ou longo prazo, quando cessar a
respetiva causa.

8.2

IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se
estendem desde o planeamento da obra até à sua desativação ou possível reconversão:
planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão.
Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na
área, pela ação dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respetivo Estudo
de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desativação), distinguem-se
as seguintes ações:
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Construção do aproveitamento:
−

arrendamento do terreno da zona de implantação da central;

−

instalação e utilização do estaleiro, assim como zona de armazenamento temporário de
materiais diversos;

−

limpeza do terreno, remoção e armazenamento de terra vegetal;

−

movimentação de terras (escavação/aterros/compactação);

−

abertura de caminhos e execução de sistema de drenagem, e pavimentação (saibro e "Toutvenant");

−

transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre outros),
e consequente circulação de veículos pesados e máquinas;

−

armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra
vegetal, entre outros);

−

abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação dos módulos
fotovoltaicos e restantes infraestruturas;

−

transporte e montagem no local das estruturas metálicas de suporte dos módulos
fotovoltaicos;

−

construção do posto de seccionamento e execução das plataformas para instalação das
estruturas pré-fabricadas que contêm os inversores/transformadores;

−

transporte e montagem dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos no posto de
seccionamento e restantes infraestruturas; e

−

recuperação paisagística das zonas intervencionadas.

Exploração do aproveitamento:
−

arrendamento do terreno da zona de implantação do projeto;

−

presença dos painéis fotovoltaicos e respetivas estruturas de suporte, do posto de
seccionamento, estruturas pré-fabricadas dos inversores/transformadores e caminhos;
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−

manutenção e reparação de equipamentos:

−

limpeza dos painéis fotovoltaicos;

−

revisão periódica dos equipamentos principais.

Desativação do aproveitamento:
−

remoção e transporte de equipamentos; e

−

recuperação paisagística.

As ações acima referidas vão gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos no capítulo 6.

8.3

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO

8.3.1 Impactes sobre o Clima
8.3.1.1 Fase de construção
Durante a fase de construção da central não é expectável a ocorrência de impactes sobre o clima.

8.3.1.2 Fase de Exploração
A exploração da central não irá provocar impactes ambientais diretos sobre o clima no local de
implantação do projeto.
Contudo, numa perspetiva mais abrangente, uma vez que a produção de eletricidade através de
painéis fotovoltaicos permite evitar a emissão de poluentes atmosféricos, que se encontram
associados às formas convencionais de produção de energia elétrica, e são responsáveis pelas
alterações climáticas que se têm vindo a sentir a nível mundial, admite-se que o projeto da Central
Fotovoltaica de Arronches irá contribuir em termos globais como um impacte positivo no combate às
alterações climáticas.
No que diz respeito à vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, foi consultado um dos
relatórios resultantes do processo iniciado em Portugal de elaboração de Estratégias Municipais de
Adaptação às Alterações Climáticas. Apesar do concelho de Arronches no qual está projetada a
construção desta Central, não ter publicado um relatório sobre esta matéria, foi consultado o relatório
do município de Castelo de Vide, pelo facto de entre todos os concelhos da região do Alentejo que
participaram na referida estratégia municipal, ser o que se encontra a uma distância mais próxima do
local previsto para implantação da Central Fotovoltaica de Arronches.
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De acordo com os dados constantes no referido relatório, as principais alterações climáticas
projetadas para o município de Castelo de Vide até ao final do século XXI são resumidamente as
seguintes:
−

Diminuição da precipitação média anual, sendo mais acentuada no final do séc. XXI, e
podendo variar entre 3% e 52%. Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara
(podendo variar entre -35% e +11%), projetando-se uma diminuição no resto do ano, que
pode variar entre 4% e 72% na primavera e entre 3% e 48% no outono;

−

Subida da temperatura média anual, entre 2ºC e 5ºC, no final do século. Aumento acentuado
das temperaturas máximas no verão e outono (entre 2ºC e 6ºC);

−

Diminuição acentuada do número de dias de geada;

−

Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou muito intensa
(projeções nacionais).

No Relatório do Subgrupo Energia para uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas, relativo a Medidas e Ações de Adaptação do Setor Energético, foram identificados os
principais impactes associados às vulnerabilidades das variáveis climáticas críticas para o setor da
produção de energia fotovoltaica.
De entre os impactes identificados no referido relatório, destaca-se a possibilidade do aumento da
intensidade e frequência da queda de granizo, poder causar a quebra do vidro dos painéis
fotovoltaicos, levando à saída de serviço do sistema de produção. Assim como o aumento de
frequência e intensidade de ventos fortes, poder igualmente causar a quebra do vidro dos painéis
fotovoltaicos, e consequentemente levar à saída de serviço da Central.
Todos os impactes negativos decorrentes das alterações climáticas identificados anteriormente,
resultam na saída de serviço do sistema de produção da central fotovoltaica. No entanto, conclui-se
que o funcionamento da central em situações climáticas críticas, não terá consequências diretas
negativas, em termos de impactes ambientais.

8.3.2 Impactes sobre a geologia e geomorfologia
8.3.2.1 Fase de construção
Tendo em consideração as características do projeto e dado que não foram identificadas, estruturas
geológicas, nem formas de relevo naturais pré-existentes importantes, considera-se que os impactes
previsíveis nesta fase não são significativos.
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Uma vez que a zona de implantação do terreno apresenta declives pouco acentuados, não é
expetável intervenções que resultem em alterações significativas da morfologia original do terreno
como resultado da implantação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos. No entanto,
durante a fase de construção é necessário proceder a movimentações de terras, para a abertura de
valas para instalação de cabos elétricos subterrâneos, abertura de caminhos e implantação do posto
de seccionamento e estruturas pré-fabricadas dos inversores/transformadores.
Uma vez que não é expetável qualquer tipo de alteração acentuada da morfologia original do terreno,
não serão afetadas nem destruídas formas naturais, nem pontos dominantes de vistas panorâmicas
especialmente importantes, como sejam cumeadas ou vales, ou afloramentos rochosos pelo que se
considera que o impacte será negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente e
reversível.

8.3.2.2 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração não são expetáveis alterações na morfologia do terreno, nem qualquer
tipo de intervenção com interferências a nível geológico.

8.3.3 Impactes sobre o solo e ocupação do solo
8.3.3.1 Fase de construção
Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo resulta fundamentalmente da ocupação das
zonas de implantação das infraestruturas que compõem o projeto, que são as estruturas de suporte
dos módulos fotovoltaicos, o posto de seccionamento e as estruturas pré-fabricadas dos
inversores/transformadores, gerando-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, certo,
imediato, permanente e reversível.
Do ponto de vista da ocupação do solo, a estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos é fixa
apenas a estacas, sem ser necessário a execução de fundações em betão armado, estando toda a
estrutura apoiada apenas nessas estacas. O solo fica praticamente todo livre sob o sistema de
painéis, uma vez que os módulos fotovoltaicos são instalados a uma altura de cerca de 0,5 m do solo.
A ocupação do solo que será afetada maioritariamente diz respeito à pastagem permanente existente
neste momento no terreno afeto ao projeto. No entanto, uma vez que está previsto afetar apenas
alguns exemplares de azinheiras dispersos existentes no terreno, assim como oliveiras, considera-se
que o impacte resultante é negativo, de magnitude média, certo, imediato, permanente e reversível.
Salienta-se no entanto, que foi incluída uma medida de minimização que prevê que durante a
conceção do projeto de execução da Central Fotovoltaica de Arronches será evitado ao máximo a
afetação de árvores com estatuto de proteção, e apenas quando não seja evitável, o promotor irá
antecipadamente instruir o processo legal necessário para obtenção de autorização de corte de
árvores, e proceder à necessária compensação através de repovoamento.
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Outro impacte que se gera durante a fase de construção é a exposição do solo aos fenómenos
erosivos, principalmente devido à eventual falta de sistemas de drenagem (ainda que provisórios)
antes do início da época de chuvas e consequentemente os diversos impactes daí decorrentes, como
seja o transporte/arraste de sólidos para as linhas de água. De uma forma geral, a movimentação de
terras ao longo do terreno irá ocorrer em zonas de declive pouco acentuado, pelo que admite-se que
se gera um impacte negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e reversível.
Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames
de óleos, combustíveis e produtos afins, decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às
obras, e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e
vidros) responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente
dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Ainda assim,
caso ocorram, admite-se que o impacte é negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato,
temporário e reversível.

8.3.3.2 Fase de exploração
Não é expetável a ocorrência de impactes sobre o solo decorrente da exploração propriamente dita
do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches, uma vez que as operações de exploração e
manutenção restringem-se à área ocupada pelo posto de seccionamento, as estruturas préfabricadas dos inversores/transformadores e áreas restritas em torno das estruturas de suporte dos
módulos fotovoltaicos, nomeadamente ao longo dos caminhos que ficarão entre cada linha de
módulos, não sendo necessário, nesta fase, a afetação de mais nenhum local dentro da área
abrangida pela central.
A conclusão acima apresentada pressupõe a aplicação e execução de forma correta de todas as
medidas de minimização indicadas no EIA para a fase de construção e exploração, garantindo que os
possíveis impactes nos solos na fase de construção, nomeadamente erosão em zonas de maior
declive, através da execução de sistemas de drenagem, não sejam ampliados nesta fase posterior de
exploração, o mesmo se aplicando nesta fase às operações de manutenção e reparação como sejam
os eventuais despejos de óleos e produtos afins e rejeição de resíduos sólidos ou algum produto
químico.
Salienta-se o facto de que o terreno que ficará livre por baixo das estruturas de suporte dos painéis,
poderá ser plantado com vegetação que evite a sua erosão e levantamento de poeiras e que
eventualmente podem ficar depositadas nas superfícies dos módulos fotovoltaicos e sendo
consequentemente prejudiciais à exploração da central.
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8.3.4 Impactes sobre a paisagem
8.3.4.1 Fase de construção
A construção da Central Fotovoltaica de Arronches irá gerar uma desordem visual na zona de
implantação do projeto, característica de qualquer obra de construção civil como sejam em
determinadas circunstâncias a existência de lama, a emissão de poeiras e ruído, constante circulação
e movimentação de veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de materiais e
equipamentos, e para execução de escavações e operações de terraplanagem e betonagens,
armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais inertes, e a
própria zona de estaleiro.
Estes aspetos no terreno, inerentes à obra inacabada, transmitem temporariamente uma perda
gradual de identidade estética do local, considerando-se por isso que de um modo geral o impacte
gerado sobre a paisagem numa envolvente próxima é negativo, de magnitude média, certo, imediato,
temporário e reversível.

8.3.4.2 Fase de exploração
Os impactes gerados na fase de construção decorrentes das movimentações de terra e a introdução
de novos elementos no local e de difícil integração paisagística, assumem na fase de exploração uma
forma definitiva. Surgem, assim, como os principais responsáveis pelas alterações mais ou menos
significativas da estrutura atual da paisagem.
No entanto, uma vez que o local de implantação do projeto não corresponde a um ponto dominante
de vistas panorâmicas, os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de
exploração restringem-se à área de implantação da Central Fotovoltaica de Arronches e envolvente
próxima, salientando-se o facto de que em termos de locais com potenciais observadores, existe na
envolvente próxima, a povoação de Arronches a oeste e as estradas a norte e oeste do terreno.
A avaliação da aptidão visual dos painéis fotovoltaicos permite determinar as bacias do conjunto de
painéis independentemente da existência de potenciais observadores. Esta análise permite ainda
identificar, quando sobreposta às cartas militares, potenciais locais de observação dos painéis. Para
esta avaliação foi usado o MDT com pixel de 25 metros, e a função Spatial Analyst do ArcGis 10.1.
Como parâmetros de avaliação foi considerada uma altura de 2,15 m a partir do solo.
Assim, os impactes durante a fase de exploração serão fundamentalmente originados pelas
estruturas inerentes ao próprio projeto, nomeadamente, os painéis fotovoltaicos conjuntamente com
as suas próprias estruturas de suporte que irão atingir uma altura máxima de cerca de 2,15 m, e que
de acordo com as simulações efetuadas serão visíveis não só a partir da povoação de Arronches,
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como também a partir das estradas a norte e oeste do terreno de implantação da Central Fotovoltaica
de Arronches (Desenho 13).
Da avaliação da carta militar e dos dados coligidos no trabalho de campo foram selecionados, dentro
da área de análise, os potenciais pontos notáveis - observadores. Dos pontos selecionados, há a
destacar as seguintes tipologias de pontos: povoações; montes isolados e infraestruturas viárias.
Os dois tipos de pontos notáveis apresentam diferentes graus de sensibilidade, consoante o maior
número de observadores permanentes e o caráter do ponto, isto é a importância do ponto no caráter
da paisagem (Quadro 29).
Quadro 29 - Tipologia de pontos notáveis e grau de sensibilidade.
TIPO DE PONTO NOTÁVEL

TIPO DE OBSERVADOR

CARÁCTER LOCAL

GRAU DE SENSIBILIDADE

Povoação/Núcleo Rural
Estrada

Permanente

Elevado

Elevada

Temporário

Reduzido

Média

Após a seleção dos pontos notáveis foram geradas as bacias visuais de cada ponto, num sistema de
informação geográfica, através da ferramenta “Viewshed” da extensão Spatial Analyst. Para esta
avaliação foi considerada uma altura média de observador de 1,70 metros e amplitude visual até aos
2,15 metros (altura dos módulos fotovoltaicos), num raio de 360º de observação. As bacias foram
geradas com pixel de 25 metros (Desenho 14).
Conforme se pode observar no Desenho 14, toda a área afeta ao projeto é visível a partir da
envolvente. E por sua vez, no máximo a zona de maior altitude do terreno afeto à Central é visível por
18 pontos notáveis em simultâneo.
Tal como referido anteriormente, as estruturas fotovoltaicas serão percetíveis e marcarão a paisagem
local, ainda que reversivelmente, gerando um impacte negativo, de magnitude média, certo, imediato
e permanente, especialmente para os habitantes locais.

8.3.5 Impactes sobre a flora e vegetação
8.3.5.1 Fase de construção
Durante a fase de construção da Central Fotovoltaica de Arronches, prevê-se que algumas das ações
do projeto resultem em impactes diretos ou indiretos na flora e vegetação existente no local. Estão
identificadas duas ações distintas durante esta fase, especificamente ações relacionadas com a
destruição direta da flora e da vegetação, e ações de movimentação de máquinas e presença de
trabalhadores na área de estudo. De seguida analisam-se os dois fatores identificados.
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A destruição direta da flora e da vegetação, ainda que parcial, será o efeito que se notará de forma
mais significativa, quer na zona de implantação dos painéis fotovoltaicos, quer com a criação de
caminhos de acesso.
Do ponto de vista florístico, a área de intervenção prevista corresponde a grande parte ocupada pela
pastagem mista pontuada pelos espécimes de Azinheira. Excluem-se os dois olivais de pequena
dimensão presentes, ambos no centro da área de estudo. Deste modo, o impacte previsto pela
remoção de vegetação é negativo, certo, imediato, permanente, irreversível e de intensidade
reduzida.
A movimentação, sobretudo de maquinaria pesada, pode levar à destruição local da vegetação,
assim como à alteração das caraterísticas físicas e biológicas do solo. Neste aspeto salienta-se a
compactação do solo que aumenta a sua resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das
plantas e consequentemente dificulta a sua sobrevivência e capacidade de regeneração. Contudo,
denote-se que esta é uma área com uma superfície considerável e já sujeita a forte compactação por
pisoteio de animais, veículos de grande dimensão, pelo que o impacte global da movimentação de
máquinas, materiais e trabalhadores não trará impactes significativos que não existam atualmente no
local (de caráter pontual). Considera-se o impacte gerado é negativo, de intensidade reduzida, certo,
imediato, temporário e reversível.

8.3.5.2 Fase de exploração
Durante a fase de funcionamento da Central Fotovoltaica de Arronches, os maiores impactes
previstos estão diretamente ligados à presença física das infraestruturas criadas, bem como à
movimentação de pessoas para a área, em ações de manutenção das infraestruturas.
A presença física das estruturas instaladas de forma permanente (local de implantação dos estruturas
de suporte dos painéis fotovoltaicos, caminhos e edifícios) irá impossibilitar a existência de vegetação
natural no local, gerando-se um impacte negativo, de reduzida intensidade, certo, imediato,
permanente e reversível. Considera-se a magnitude do impacte como “reduzida” devido à inexistência
de vegetação natural atualmente no local, visto que se considera a área como humanizada.
A manutenção de áreas abertas, onde se afigura a ausência de vegetação arbórea e arbustiva,
condiciona a evolução da vegetação para etapas seriais mais avançadas e de maior valor biológico,
já praticamente ausentes do território na atualidade. Esta situação limita a implantação de qualquer
espécie vegetal, visto que se prevê o corte periódico das espécies vegetais para não existir
ensombramento nos painéis fotovoltaicos, gerando-se um impacte negativo de intensidade reduzida,
certo, imediato, permanente e reversível.
Assim, de forma geral, os impactes globais deste projeto sobre a flora e a vegetação locais são pouco
significativos, no sentido em que esta é uma área já muito alterada pela ação do Homem.
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8.3.6 Impactes sobre a fauna
8.3.6.1 Fase de construção
Na fase de construção, para além do acréscimo de trânsito, indispensável para a realização da obra,
e da inevitável perturbação humana, também responsáveis pelo aumento de ruído, haverá igualmente
movimentação de terras, de modo a efetuar as valas para colocação dos cabos de transporte de
energia, os acessos internos e os edifícios. Todas estas atividades poderão originar esmagamento ou
concussão em animais (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos), gerando-se um impacte negativo,
de intensidade reduzida, provável, imediato, esporádico, local e irreversível.
As mesmas atividades originarão uma perturbação dos locais de repouso, alimentação e reprodução
de várias espécies faunísticas que estão presentes (aves, mamíferos), que resultarão num
afastamento temporário desses indivíduos. Gerar-se-á um impacte negativo, direto, provável, local,
imediato, reversível e de magnitude reduzida.
Durante esta fase, as ações relativas ao corte da vegetação existente irão provocar impactes
negativos sobre a fauna, resultando num empobrecimento faunístico do local, particularmente para as
espécies que dependem e estão intimamente associadas a este habitat. Desta ação, é de esperar o
afastamento das espécies que se alimentam das espécies vegetais presentes (ou que utilizam estes
habitats para as suas atividades circadianas ou sazonais de alimentação, abrigo, nidificação ou
reprodução). Relativamente aos grupos faunísticos que serão afetados nesta fase, prevê-se que
serão a mamofauna a herpetofauna. Tendo em conta a área em estudo, avaliam-se os impactes
desta atividade como negativos, de intensidade reduzida, provável, a médio prazo, temporário e
reversível.
Não se prevê que ocorra um fenómeno de fragmentação do habitat, visto que se considera que a
totalidade dos grupos faunísticos se possa deslocar sem barreiras de maior (como atualmente o
fazem) atendendo às dimensões e caraterísticas técnicas do projeto.
Uma vez que não foram identificados locais de nidificação em particular, antevê-se que um número
reduzido de indivíduos e de espécies da fauna será negativamente afetado nesta fase. Em resumo,
para esta fase, prevê-se que os impactes serão negativos e prováveis, porém temporários e de
magnitude reduzida.

8.3.6.2 Fase de exploração
Durante o período de exploração da Central Fotovoltaica de Arronches não é provável que ocorra um
afastamento das comunidades de aves e mamíferos da área devido ao funcionamento das estruturas.
Porém, no caso da herpetofauna, um dos impactes diretos do funcionamento será gerado pelo
ensombramento das estruturas, que afetará as espécies ectotérmicas (répteis e anfíbios), admitindo-
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se que o impacte gerado para os répteis e anfíbios seja negativo, de magnitude reduzida, direto,
permanente, provável e reversível.
Esse maior ensombramento poderá originar, indiretamente, uma alteração das comunidades
florísticas, podendo alterar as comunidades animais presentes na área de estudo. Considera-se que
sobre a fauna no geral o impacte gerado durante a fase de exploração, como resultado da
modificação da ocupação do solo, será negativo e permanente, de intensidade reduzida, provável,
local, a longo prazo e reversível.
De acordo com as informações recolhidas num parque solar com caraterísticas idênticas, os
transformadores instalados nos edifícios ao longo da área produzirão um reduzido ruído constante.
Todavia, nesse mesmo local foram observadas diferentes espécies de aves em redor dos edifícios,
considerando-se que o impacte do ruído gerado pelo funcionamento das infraestruturas, embora
negativo, certo, a longo prazo e permanente, seja pouco significativo, reversível, e de magnitude
reduzida.
Também foi notório que não haverá raios refletidos das células fotovoltaicas, facto que não afetará a
ecologia comportamental das aves e de outras espécies que se deslocam pelo ar.
Como a central solar fotovoltaica não funcionará em períodos noturnos, prevê-se que os animais
noturnos não sejam afetados com a exploração do projeto. Este facto revela-se importante, porque
algumas das espécies ameaçadas dadas para a zona são morcegos, existindo também referência de
vários micromamíferos de etologia noturna, e ainda 6 espécies de aves de grande porte noturnas
(famílias Tytonidae, Strigidae e Caprimulgidae).
Provavelmente o maior impacte causado nesta fase se relacione com a ocupação per se das
estruturas, isto é, a incompatibilidade da área de estudo ser, simultaneamente, uma área natural e
uma área de produção de energia elétrica. Este facto afetará todos os indivíduos da área, prevendose que o impacte gerado seja negativo, de intensidade reduzida, provável, a longo prazo, permanente
e reversível.

8.3.7 Impactes sobre os recursos hídricos
8.3.7.1 Fase de construção
Os impactes sobre a qualidade da água, durante a fase de construção, derivam fundamentalmente do
arrastamento de poeiras e outros materiais para a linha de água pela ação da chuva e do vento e de
derrames acidentais de combustíveis, óleos – ações que podem ser evitadas, ou pelo menos,
bastante atenuadas, se forem cumpridas as medidas minimizadoras definidas neste estudo.
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Também as atividades de estaleiro, compreendendo as atividades sociais e as atividades de
produção e armazenamento de materiais (eventual derrame de óleos e combustíveis, etc.) podem
conduzir à produção de escorrências de águas residuais que caso sejam rejeitadas diretamente para
a linha de água provocarão potencialmente alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da
água. Uma vez mais, as ações descritas estão diretamente dependentes do comportamento do
empreiteiro, e podem ser facilmente minimizadas se forem aplicadas as medidas minimizadoras
preconizadas e as regras de boas práticas.
Deste modo os impactes identificados serão negativos, prováveis, imediatos, temporários, reversíveis
e de intensidade reduzida, uma vez que são impactes facilmente minimizáveis e as linhas de água
identificadas no terreno afeto ao projeto apresentarem caudal nulo, não sendo por isso provável a sua
afetação.

8.3.7.2 Fase de exploração
Não é expectável que a exploração do projeto resulte em impactes negativos sobre os recursos
hídricos.
Caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste EIA, as ações
decorrentes da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Contudo, e tal como na
situação anterior da fase de construção, as operações de manutenção e reparação de equipamentos,
em caso de derrames acidentais de algum produto ou inadequado encaminhamento de óleos e
produtos afins para os operadores de gestão de resíduos, poderão resultar num impacte negativo
sobre linhas de água. A sua quantificação dependerá da gravidade das várias situações que possam
ocorrer.

8.3.8 Impactes sobre o ar
8.3.8.1 Fase de construção
Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção, devem-se à utilização de
maquinaria pesada, e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de
comunicação de acesso ao local de implantação da Central para a execução das diversas operações
envolvidas na fase de construção, responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de
carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir
também, que as operações que envolvem movimentação geral de terras são responsáveis pela
libertação de poeiras.
Em termos genéricos, de entre as ações de construção destacam-se, pela sua importância em termos
de impacte potencial na qualidade do ar, as seguintes:



desmatação e decapagem do terreno;
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movimentação de terras;



realização de terraplenagens;



compactação do solo;



pavimentação dos caminhos de circulação na central.

Deve ser realçado que as ações de construção mais penalizadoras, são as ações de escavação e de
movimentação/deposição de terras que devem ser alvo de especial cuidado.
Admite-se que dada a localização da Central Fotovoltaica de Arronches e as características das
ações envolvidas na sua construção, as emissões de poeiras e gases durante a fase de construção
não sejam muito significativas, e que a capacidade de dispersão da atmosfera seja suficiente para
que não se verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes atmosféricos nas zonas
envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato,
temporário e reversível.

8.3.8.2 Fase de exploração
As ações decorrentes da exploração da Central Fotovoltaica de Arronches não afetarão
negativamente a qualidade do ar. A produção de energia através da tecnologia de painéis
fotovoltaicos não implica qualquer tipo de emissão gasosa poluente.
No entanto, e numa perspetiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia
elétrica a partir de uma fonte renovável como o sol permitirá evitar a emissão de poluentes
atmosféricos como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de
energia.
Assim, considerando a produtividade média anual da Central Fotovoltaica de Arronches, estimada em
33 GWh/ano e o fator de emissão de CO2 do Sistema Elétrico Nacional (470 g CO2/KWh), indicado
pela Portaria n.º 63/2008, de 21 de Janeiro, como um dos parâmetros de referência utilizados para a
determinação da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência energética, estima-se que se evitem
anualmente a emissão de cerca de 15 510 t de CO2 para a atmosfera.
Face ao exposto, admite-se que durante a fase de exploração se gera um impacte positivo, de
magnitude média, certo, imediato, permanente e reversível.
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8.3.9 Impactes sobre o ambiente sonoro
8.3.9.1 Fase de construção
Os trabalhos de construção da Central Fotovoltaica de Arronches podem estar associados a
operações diversas.
Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de martelos
pneumáticos, trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em veículos
pesados. Enquanto umas operações têm duração limitada no tempo em cada local, outras afetarão
toda a área vizinha durante quase todo o tempo de construção. Estas últimas operações implicarão,
em termos médios, níveis sonoros mais elevados.
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos estaleiros,
recolha de materiais e acabamentos de integração paisagística.
A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção com a distância faz-se em
geometria esférica. Os equipamentos ruidosos radiam ondas de som esféricas pelo que o decaimento
da energia sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, diminui com 6 dB
por dobro da distância. A este efeito de atenuação têm de ser adicionados os efeitos de outros
mecanismos de atenuação sonora.
A atenuação dos níveis sonoros com a distância não é apenas dependente da lei de dispersão das
ondas sonoras. Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma determinada
distância xo, o nível sonoro L a uma qualquer distância x vem dado por:
L (x) = L (xo) + D( ) – A
em que o fator direcional D( ) representa a diretividade da fonte sonora e o fator de atenuação A vem
dado por:
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de
onda, Adisp = K log (x/x0). Para a onda esférica, K = 20.
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera
(absorção molecular, transformações e condução de calor).
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno.
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O termo Avent engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes.
Outros efeitos podem ser incluídos no termo Aoutr, como sejam os resultantes de variações de
temperatura ou de turbulência atmosférica, mas que para este tipo de emissões sonoras não se
considera relevantes.
A movimentação de camiões é uma fonte de ruído complementar de perturbação no ambiente
sonoro. Dada a distância à povoação de Arronches e podendo verificar-se durante a fase de
construção o atravessamento da referida povoação é expetável um impacte negativo, de intensidade
média, certo, temporário e reversível.
Com base no algoritmo de propagação sonora, é possível determinar os valores dos níveis sonoros
LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que poderão vir a ser utilizados nas
obras de construção do projeto em estudo, com base em resultados de diversas medições acústicas
realizadas na proximidade de equipamentos e atividades similares.
O Quadro 30 apresenta os valores previstos.
Quadro 30 – Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção.
LAeq dB(A)

Atividades /operação
Até 50 m

100 m

500 m

Movimentação de terras e escavação

72-75 (30 m)

62-65

46

Britagem

73-81 (50 m)

67-75

50-56

Cilindro betuminoso

70-75 (20 m)

56-61

45-48

80 (20 m)

66

50

80-84 (20 m)

66-70

50-54

Cilindro betuminoso vibratório
Martelo pneumático

Os valores referidos anteriormente e constantes no Quadro 30 referem-se a propagação em espaço
livre (em linha de vista).
Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos recetores com sensibilidade ao
ruído dependerão de:
i)

tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem a decorrer
em simultâneo;

ii)

localização da frente de obra;
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iii)

distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído; e

iv)

horário de funcionamento da obra (período diurno, período entardecer e/ou período noturno).

Os valores indicados no Quadro 30 devem ser tomados como indicativos, permitindo inferir ordens de
grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes operações e atividades
construtivas, consoante a distância de proximidade às operações. Não sendo possível prever com
exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se
que a situação normal será a correspondente à simultaneidade de operações/atividades com
utilização de equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos ruidosas.
Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de
transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A), a cerca de 100 m às
operações. Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 200 m de distância.
Estes valores, elevados, poderão, no entanto, ser pontuais com duração limitada aos intervalos e
períodos de execução de tarefas e operações, pelo que os valores médios de ruído serão inferiores.
Os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos da futura Central situam-se a distâncias
iguais ou superiores a 350 m (habitação). Nestes locais, considerando a existência de
atividades/operações com utilização de equipamentos mais ruidosos, os níveis sonoros previstos
serão inferiores ou da ordem de grandeza de 50 dB(A).
Os impactes gerados pela circulação rodoviária dos veículos pesados, poderão induzir incómodo,
principalmente nos períodos entardecer e noturno.

8.3.9.2 Fase de exploração
A fase de exploração será caraterizada essencialmente pelo funcionamento dos painéis fotovoltaicos,
que sendo suportados por uma estrutura fixa, não serão responsáveis pela emissão de ruído. Os
equipamentos da central que emitem ruído são os inversores/transformadores, e o respetivo sistema
de ventilação, que pelo facto de estarem inseridos num edifício com condicionamento acústico, não
terão emissão sonora relevante para o exterior.
Com o objetivo de avaliar a emissão sonora junto a uma central fotovoltaica existente (semelhante à
central proposta) e em exploração, apresenta-se de seguida a caraterização do ambiente sonoro na
envolvente imediata da Central Fotovoltaica da Amareleja, localizada no concelho de Moura.
A caraterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, por
Laboratório de Acústica acreditado (IPAC-L0535), segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005,
pelo Instituto Português de Acreditação.
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Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996,
Partes 1 e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente
(2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007.
Os níveis sonoros obtidos nas medições efetuadas na Central Fotovoltaica da Amareleja nos dias 2 e
3 de janeiro de 2018 foram os seguintes:
Níveis Sonoros: Ld ≈ 37 dB(A); Le ≈ 35 dB(A); Ln ≈ 33 dB(A); Lden ≈ 40 dB(A).

Figura 44 – Local de medição sonora junto à Central Fotovoltaica da Amareleja, no concelho
de Moura.
O ambiente sonoro na imediata envolvente da Central Fotovoltaica da Amareleja em exploração
(semelhante à Central Solar proposta), cumpre os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007).
Tipicamente este tipo de instalação não possui fontes sonoras com emissão sonora relevante para o
exterior, o que é comprovável pelos resultados das medições na envolvente da Central Fotovoltaica
da Amareleja.
Neste sentido, tendo em consideração as caraterísticas do projeto, é possível efetuar uma estimativa
fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao
ambiente sonoro gerado. Assim, tendo por base os resultados das medições realizadas para a
caraterização da Central Fotovoltaica da Amareleja em termos de níveis sonoros, pode concluir-se
que a emissão sonora na fase de exploração de um projeto desta natureza pode ser considerada
desprezável.
Durante a fase de exploração, de acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se impactes
pouco significativos, especialmente tendo em consideração que os equipamentos da central que
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emitem ruído, não só são todos passíveis de serem sujeitos à aplicação de soluções de
insonorização, como também está previsto desde já a sua instalação em edifício insonorizado.
Salienta-se, igualmente, que legalmente o promotor do projeto terá sempre de garantir a
insonorização dos equipamentos de forma a cumprir a legislação em vigor, nomeadamente o artigo
13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, relativo ao cumprimento do Critério de Incomodidade
junto dos recetores sensíveis existentes.

8.3.10 Impactes sobre a socioeconomia
8.3.10.1 Fase de construção
A implementação do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches implica o arrendamento dos
terrenos afetos à Central, induzindo um impacte positivo, de magnitude média, certo, imediato,
permanente e reversível.
A construção da Central Fotovoltaica de Arronches irá potenciar a criação de postos de trabalho,
prevendo-se um impacte positivo, de magnitude média, certo, imediato, temporário e reversível.
A presença de pessoas de fora da região, é um fator que se poderá repercutir favoravelmente na
população local, na medida em que incentivará o comércio das localidade vizinhas do
aproveitamento, nomeadamente no domínio de atividades de restauração, hotelaria, comércio de
víveres ou mesmo serviços de animação e lazer. Considera-se este impacte positivo, de magnitude
reduzida, certo, imediato, temporário e reversível.
A incomodidade para os habitantes locais resultante da intensificação do tráfego de veículos pesados
e consequente aumento de ruído, é um aspeto a ter em consideração na análise deste capítulo. No
entanto, salienta-se que apesar da grande proximidade à sede de concelho, considera-se que as
estradas nacionais adjacentes a norte e oeste do terreno afeto ao projeto da Central Fotovoltaica de
Arronches, já apresentam atualmente tráfego relativamente intenso de veículos pesados, pelo que
admite-se que uma obra desta natureza e neste contexto, não irá acentuar significativamente de
forma a ser notório e suficientemente perturbador, em termos de aumento de ruído e incómodo para
os habitantes locais. Face ao exposto, considera-se que o impacte negativo resultante será de
intensidade reduzida, certo, imediato, temporário e reversível.

8.3.10.2 Fase de exploração
Tal como na fase de construção, a exploração do aproveitamento implica o arrendamento dos
terrenos diretamente afetos ao projeto. Tratando-se de uma fonte de rendimento segura e com
continuidade, considera-se que o impacte gerado é positivo, de média magnitude, certo, imediato,
permanente e reversível.
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Para a exploração e vigilância da Central é necessário a existência de uma equipa técnica para
assistência ao nível de manutenção e vigilância. Assim, admite-se que sejam criados postos de
trabalho permanentes, que mesmo na eventualidade de não serem atribuídos a residentes locais, a
deslocação para o município de pessoas provenientes do exterior constitui, uma possível fonte de
receitas a vários níveis para a economia local. Assim, considera-se a existência de um impacte
positivo, de magnitude reduzida, provável, médio prazo, temporário e reversível.
O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica. No entanto, a população local não beneficia
diretamente desta produção uma vez que a energia produzida será integrada na rede elétrica
nacional.
Embora de reduzida magnitude no âmbito da produção energética nacional, salienta-se o impacte
positivo, certo, a médio prazo, permanente e reversível, provocado pela utilização de uma fonte de
energia renovável, contribuindo-se assim para a redução da utilização de combustíveis fósseis na
produção de energia elétrica.
Tendo em conta os compostos responsáveis por situações bastante preocupantes como o efeito de
estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas, considera-se que a alternativa de produção de energia
elétrica a partir de uma fonte renovável, sem emissão de poluentes atmosféricos, refletindo-se na
qualidade de vida da população em geral, comparativamente às formas convencionais de produção
de energia elétrica (centrais térmicas), vai de encontro aos objetivos estabelecidos pela atual política
energética a nível nacional e internacional, e seus efeitos no âmbito das políticas da União Europeia,
constituindo um impacte positivo, de magnitude média, certo, a longo prazo, permanente e reversível.

8.3.11 Impactes sobre o ordenamento do território
8.3.11.1 Fase de construção
Apresenta-se de seguida uma análise relativamente aos regulamentos dos planos de ordenamento
referenciados na caraterização do estado atual do ambiente, tendo em vista a verificação da
viabilidade de ocupação dos Espaços identificados anteriormente, e as condicionantes que sobre eles
recaem.
O Artigo 36.º relativo a Áreas Agro-Silvo-Pastoris do PDM de Arronches, refere que:
“1 – As áreas agro-silvopastoris destinam.se principalmente à exploração de sistemas arvenses,
arbóreos, arbustivos de sequeiro ou a usos silvo-pastoris, a proteger e a valorizar, que integram
principalmente os montados de sobro e azinho.
2 – Nestas áreas são interditas todas as ações que impliquem alteração ao uso dominante referido no
número anterior.”
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O número 3 que se segue no artigo 36.º refere-se a várias prescrições que permitem a edificação
para habitação e edificações agrícolas; unidades pecuárias e industriais relacionadas com a classe
de espaço em que se inserem; e unidades de alojamento turístico. No n.º 4 do mesmo artigo são
ainda indicadas as condições que admitem a “reconstrução, alteração e ampliação de edifícios
existentes destinados à habitação, armazenagem, transformação de produtos locais, turismo rural,
agroturismo ou turismo de habitação”. As referidas prescrições que constam na Resolução de
Conselho de Ministros n.º 97/95, de 7 de Outubro, foram posteriormente alteradas pelo Regulamento
n.º 787/2010, de 19 de Outubro, e o Decreto-Lei n.º 264/2011, de 6 de Outubro.
O artigo 35.º inclui os condicionamentos a que estão autorizadas a construção em Áreas que Não
Integram os Solos da RAN, relativamente a edifícios de habitação isolados e edificações agrícolas;
reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes destinados à habitação, armazenagem,
transformação de produtos locais, turismo rural, agroturismo ou turismo de habitação; instalações
pecuárias e industriais, desde que relacionadas com a classe de espaços em que se inserem; e
unidades de alojamento turístico. As referidas prescrições que constam na Resolução de Conselho
de Ministros n.º 97/95, de 7 de Outubro, foram posteriormente alteradas pelo Regulamento
n.º 787/2010, de 19 de Outubro, e o Decreto-Lei n.º 264/2011, de 6 de Outubro.
O artigo 26.º relativo a Áreas Verdes refere que:
1 - “Tendo em conta a proteção da RAN, foi estabelecida uma estrutura verde envolvente à vila de
Arronches.
2 – Área Verde de Proteção Integral:
2.1 – Nestas áreas, sem prejuízo da continuidade da exploração agrícola, ficam especialmente
proibidos:
a) O loteamento urbano;
b) A execução de quaisquer construções, exceto as que se destinem ao apoio da sua conservação
e manutenção;
c) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal;
d) A alteração da topografia do solo;
e) O derrube de quaisquer árvores;
f) Interdita a descarga de entulhos de qualquer tipo e o depósito de quaisquer materiais.
2.2 a) Excetuam-se do estipulado no n.º 2.1 ações que envolvam a recuperação ou ampliação de
construções já existentes.
b) A ampliação não deverá exceder 60% da superfície de construção já existente.
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3 – Área verde de uso coletivo:
3.1 – Consideram-se áreas verdes de uso coletivo todas as zonas verdes que se destinam a usos de
recreio e lazer ao ar livre.
3.2 – Nas áreas verdes de uso coletivo observar-se-ão as seguintes prescrições:
a) Interdito o loteamento urbano;
b) Interdita a execução de quaisquer edificações;
c) Interdita a destruição do solo vivo e do coberto vegetal;
d) Interdito o derrube de árvores;
e) Interdita a alteração da topografia do solo;
f) Interdita a descarga de entulhos de qualquer tipo e depósito de quaisquer materiais.
3.3 – Excetuam-se do estipulado no n.º 3.1 as ações que envolvam a localização de equipamentos
públicos de recreio, lazer e desporto ao ar livre e educacionais ou culturais.
4 – A constituição do futuro parque urbano da vila de Arronches, a erigir em espaços integrantes da
estrutura verde, deverá ser antecedida de plano de pormenor que defina e estabeleça com rigor a
articulação dos diversos tipos de equipamentos, através da criação de acessibilidades compatíveis
com a classe da área em que se insere.”
No artigo 28.º “Designam-se por espaços industriais e de serviços as áreas existentes e propostas
para a implantação de estabelecimentos industriais e de serviços complementares.”
O artigo 30.º relativo a Espaço Industrial Proposto define que:
“1 – A área industrial proposta situa-se a nascente da vila de Arronches.
2 – A implementação da nova área industrial será precedida de plano de pormenor, processando-se o
licenciamento industrial de acordo como Decreto-Lei n.º 109/91, de 15 de março, atualizado pelo
Decreto-Lei n.º 282/93, de 17 de agosto.”
Salienta-se o facto de que no terreno previsto para implantação da Central Fotovoltaica de Arronches
não existem áreas classificadas como REN.
Não existem igualmente impactes negativos sobre a Reserva Agrícola Nacional, uma vez que as
estruturas do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches não afetam áreas classificadas como tal.
Face ao exposto, considera-se que a implantação do projeto da Central Fotovoltaica de Arronches
não põe em causa os objetivos primordiais dos usos definidos no regulamento do PDM de Arronches,
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para as classes de espaços identificadas, nem nos objetivos gerais estabelecidos nos restantes
planos de ordenamento de âmbito nacional e regional mencionados no capítulo 6.11.

8.3.11.2 Fase de exploração
Considerando que nesta fase já se procedeu à eventual desafetação das áreas necessárias para a
construção do projeto, e que não haverá afetação de outras áreas durante a fase de exploração, não
se preveem impactes negativos nesta fase.

8.3.12 Impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnológico
Com base em pesquisa documental e trabalho de campo foi estabelecida uma Situação de
Referência com vinte e quatro ocorrências na AI direta e indireta (oc. 1 a 22, E e F). Foram
identificadas trinta realidades de âmbito arqueológico, treze de cariz arquitetónico, rural e / ou
etnográfico, sendo quatro de vocação religiosa e apenas um testemunho de construção militar.
Comparando os locais projetados para os painéis com a distribuição das ocorrências (Desenho 21),
verifica-se existir uma potencial interferência na área da Central, configurando um impacte direto ou
indireto, negativo, em dez diferentes posições correspondentes às Oc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16.
Podem gerar impacte negativo (direto ou indireto), sobre as ocorrências de interesse cultural, todas
as ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução do projeto,
consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, visando a criação de áreas funcionais
(estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes), regularização do terreno para instalação de painéis,
abertura de valas para colocação de ligações elétricas enterradas e fundações para os apoios da
linha elétrica aérea.
A caraterização de impactes teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural
(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de
incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor
cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada tendo por base a
localização do projeto e das ocorrências, sobre cartografia militar e ortofotomapa.
No Quadro 31 caracterizam-se os impactes reconhecidas sobre as ocorrências culturais identificadas
na Situação de Referência.

8.3.12.1 Fase de construção
Os impactes negativos, resultantes da execução do projeto na área da Central têm parâmetros
(magnitude,

significância,

probabilidade)

com

diferentes

qualificações

em

função

da
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proximidade/sobreposição entre as ocorrências e as localizações previstas para os painéis, faltando
informação acerca das restantes infraestruturas internas. Identificam-se três diferentes situações.
As Oc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sobrepostas por painéis, são passíveis de
impactes diretos, negativos, certos e de magnitude elevada mas com diferentes graus de
significância. Essa significância é reduzida ou indeterminada nas ocorrências 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15 e 16, que correspondem a achados isolados ou dispersos, insuficientes para configuram sítios
arqueológicos (por lacuna de conhecimento e falta de evidência superficial, desconhece-se se
correspondem a realidades arqueológicas mais complexas). Embora no caso da Oc. 10 seja prudente
considerar a possibilidade de indiciarem um sítio arqueológico naquela posição, atendendo à
proximidade relativa entre os achados e à sua posição topográfica em topo de cabeço aplanado.
Não se prevê que ocorram impactes negativos nas ocorrências situadas na ZE.
É prudente considerar a eventualidade de impactes negativos resultantes da interferência do projeto
com ocorrências arqueológicas, incógnitas, ocultas no solo.
Quadro 31 – Avaliação de impactes do fator Património Cultural na zona da central fotovoltaica.
Inserção no projeto
AI = Área de incidência
(direta + indireta) do
Projeto;
Ocorrências
ZE

=

Zona

de

Enquadramento

do

Caracterização de Impactes
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D);
Incidência (In): indireto (I), direto (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B);
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco
significativo (P);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);

Projeto.

INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).

(CS=central; LTE=linha)

(? = incerteza na atribuição)
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8.3.12.2 Fase de exploração
Os impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das
infraestruturas do projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliadas a partir
dos resultados obtidos na fase construção.

8.4

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA FASE DE DESATIVAÇÃO

A ação de desativação da Central Fotovoltaica de Arronches ao fim da sua vida útil, com remoção de
todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística, irá gerar um impacte positivo a nível dos
solos, que no entanto, devido à sua reduzida dimensão no contexto envolvente, é de magnitude
reduzida.
De facto, após a remoção de todas as infraestruturas constituintes da central, a zona intervencionada
irá naturalmente recuperar as suas características originais, permitindo que a curto prazo o terreno
que previamente se encontrava ocupado pelo projeto fique disponível para outras utilizações.
Em termos faunísticos considera-se que, durante a desativação do projeto, o maior impacte será
causado pela remoção das infraestruturas do projeto, que, em termos práticos, resultará na
desmontagem das infraestruturas. Admite-se que, neste caso, os impactes serão idênticos aos
considerados para a fase de construção.

8.5

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS

Para estabelecer a ligação da Central Fotovoltaica de Arronches à rede elétrica recetora, será
necessário construir uma linha elétrica aérea a 30 kV, conforme já referido no capítulo relativo à
descrição do projeto, localizada no concelho de Arronches e na freguesia de Assunção (Desenho 2).
Para se proceder a uma identificação e avaliação sumária dos impactes cumulativos decorrentes da
instalação desta linha de transporte de energia da Central Fotovoltaica de Arronches foi necessário
efetuar uma análise geral do estado atual do ambiente de um corredor de estudo com 400 m, no
sentido de identificar possíveis condicionantes relativamente à solução prevista, cujo traçado previsto
nesta fase irá ligar subestação de Arronches situada a sudoeste da área afeta ao projeto.
Para tal efetuou-se uma análise geral em termos de ordenamento do território baseada nos dados
constantes no Plano Diretor Municipal de Arronches, relativamente a classes de espaço de uso e
outras condicionantes como servidões administrativas e restrições de utilidade pública e uma análise
à ocupação do solo a partir de informação digitalizada proveniente da Carta de Ocupação do Solo de
Portugal Continental de 2010, cedida pela Direção Geral do Território e confirmada através do
trabalho de campo realizado igualmente para a identificação das formações vegetais e habitats
naturais no corredor da linha elétrica.
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Também no âmbito do património arqueológico, arquitetónico e etnológico foi realizada a prospeção
sistemática do corredor de estudo da linha elétrica.
Apresenta-se então em seguida uma análise do estado atual do ambiente (situação de referência) ao
nível das componentes referidas, das zonas que serão atravessadas pela linha elétrica e a respetiva
identificação dos impactes previstos.

8.5.1 Caracterização geral do estado atual do ambiente no corredor da linha
elétrica
8.5.1.1 Ocupação do Solo
A ocupação atual do solo ao longo do traçado previsto para a linha elétrica aérea foi cartografada a
partir de informação digitalizada proveniente da Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental
de 2010, cedida pela Direção Geral do Território e atualizada através de trabalho de campo.
No Quadro 32 apresenta-se a área do tipo de ocupação do solo existente no corredor da linha
elétrica. A respetiva cartografia da Ocupação do solo é apresentada no Desenho 8.
Quadro 32 – Áreas de tipo de ocupação do solo existente no corredor da linha elétrica.
Ocupação do Solo

Área (ha)

Percentagem

Tecido urbano descontínuo

0,1

0,1

Indústria

2,5

2,6

Instalações agrícolas

0,1

0,1

Territórios artificializados

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais

0,3

0,3

Rede viária e espaços associados

1,7

1,8

Áreas em construção

3,3

3,5

Áreas Agrícolas e agroflorestais

0,0

Culturas temporárias de sequeiro

17,6

18,3

Olivais

32,5

33,8

Pastagens permanentes

29,3

30,4

Pastagens associadas a olival

0,1

0,1

Sistemas culturais e parcelares complexos

0,3

0,3

SAF de azinheira com pastagens

2,1

2,2

Corpos de água

0,0

Cursos de água naturais

4,5

4,6

Reservatórios de barragens

1,8

1,9

Charcas

0,1

0,1

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
141

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

O traçado previsto para a linha elétrica atravessa uma maior extensão de áreas ocupadas por
pastagens permanentes e olivais.

8.5.1.2 Ordenamento do Território
A análise deste capítulo incide sobre as cartas de ordenamento, condicionantes e Reserva Ecológica
Nacional do Plano Diretor Municipal (PDM) de Arronches.
De acordo com a carta de ordenamento do PDM de Arronches o corredor de estudo da linha elétrica
aérea atravessa as seguintes classes de espaço (Desenho 17):
Espaços Verdes;
Espaços Industriais e de Serviços:
−

Espaço Industrial Existente Z.2;

−

Espaço Industrial Proposto;

Espaços Agrosilvopastoris;
Espaços agrícolas:
−

Espaços agrícolas Não Integrados na RAN;

Espaços Canais – Rede Viária:
−

Estradas Nacionais Desclassificadas.

A classe de espaço da carta de ordenamento que o corredor atravessa uma maior extensão
corresponde ao Espaço Agrosilvopastoril (Desenho 17).
De acordo com a carta de condicionantes, o corredor da linha elétrica atravessa áreas classificadas
como: Reserva Ecológica Nacional; e Rede Viária (Desenho 18).
O corredor de estudo da linha elétrica atravessa o ecossistema da REN de Áreas com Risco de
Erosão, numa extensão de cerca de 160 m.
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8.5.1.3 Fauna/Flora e Habitats
O corredor previsto para a linha elétrica foi percorrido numa viatura e em certas zonas a pé, de modo
a ser possível avaliar as ocorrências a nível das comunidades florísticas e faunísticas, tendo-se
utilizado o mesmo tipo de metodologia para a área do projeto, privilegiando zonas de carácter
biológico particular.
Em termos de ocupação de terreno, partindo da zona do projeto no sentido nordeste-sudoeste, o
corredor previsto da linha elétrica passa por uma série composta por zonas de sequeiro e de
pastagens, passando depois marginalmente por vários Olivais de densidade diversa que alternam
com zonas de pastagem. O corredor passa pelo rio Caia, e pela sua vegetação ripícola, e depois
novamente por Olivais de diferentes densidades, até à subestação de Arronches da EDP (Figura 45).

Figura 45 – Exemplo da ocupação cultural da linha de transporte de energia.
No corredor não foi identificada qualquer espécie de flora com elevado valor conservacionista.
Em termos faunísticos, considera-se que existem as espécies apresentadas na caracterização da
área em estudo são as mesmas que poderão existir neste corredor, sendo as mesmas as que estão
elencadas nos Quadros II a VI do Anexo 1. De notar que nestes quadros, em algumas das classes,
existe a divisão entre quadrículas UTM, ocupando a linha elétrica apenas a quadrícula PD43.
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8.5.1.4 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico
A caraterização da situação de referência no corredor da linha elétrica consta no capítulo 6.13.

8.5.2 Principais impactes
8.5.2.1 Ocupação do Solo
Os impactes gerados pela construção de um projeto na ocupação do solo advêm da alteração do seu
uso, em resultado das atividades humanas, que se traduzem sempre numa transformação da
ocupação do território. No caso da construção de uma linha elétrica aérea, as alterações serão
fundamentalmente pontuais, reduzidas praticamente aos locais de implantação dos apoios da linha
elétrica.
Tendo em conta que é previsível a interferência com zonas de solos com utilização agrícola, deverá
ter-se especial cuidado na definição dos apoios em áreas agrícolas. Salienta-se que no corredor de
estudo da linha elétrica existem olivais, pelo se deverá garantir igualmente a menor afetação possível
destas árvores.
Devido ao facto do corredor se desenvolver ao longo de uma área agrícola considerável considera-se
que é provável a ocorrência de impactes negativos, de intensidade média, certos, permanentes e
irreversíveis nos locais de implantação dos apoios da linha elétrica, que coincidam com áreas
agrícolas e/ou com olivais e sobreiros/azinheiras.

8.5.2.2 Ordenamento do território
Não é expectável a ocorrência de impactes negativos significativos, resultantes de incompatibilidade
da linha elétrica com o PDM de Arronches. Salienta-se o impacte negativo relativamente à eventual
afetação de áreas agrícolas, que deverá ser evitada na posterior fase de definição dos locais de
implantação dos apoios da linha. De acordo com o novo regime da Reserva Ecológica Nacional,
Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, os apoios da linha elétrica que se encontram em áreas classificadas como REN – Áreas
de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo carecem de comunicação prévia à CCDR competente.
Quando o projeto em causa esteja sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental, como é
o caso da Central Fotovoltaica de Arronches, a pronúncia favorável da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional no âmbito desse procedimento compreende a emissão da autorização
atrás referida (conforme ponto 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, republicado pelo DecretoLei n.º 239/2012, de 2 de novembro).
O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo
à reduzida expressão espacial das áreas efetivamente ocupadas pelos apoios comparativamente
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com a totalidade da mancha de REN intersetada, não se prevendo que a construção da linha elétrica
coloque em risco o equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a figura da REN.

8.5.2.3 Fauna/Flora e Habitats
Os impactes associados à fase de construção da linha elétrica, e mais especificamente à colocação
dos apoios, são semelhantes aos da fase de construção da Central Fotovoltaica de Arronches,
atendendo ao tipo de vegetação presente e às espécies animais potencialmente presentes. Assim,
durante a fase de construção, prevê-se que o impacte gerado seja negativo, certo, imediato,
temporário, reversível e de intensidade reduzida para a fauna e para a flora, devido à destruição
direta da flora, e pela movimentação da maquinaria e presença de trabalhadores.
Embora se trate de um projeto de uma linha de transporte de energia elétrica com um traçado com
dimensões consideráveis (cerca de 2 km), não se prevê que exista um impacte significativo durante a
fase de exploração sobre as espécies faunísticas, pois admite-se que as mesmas deverão reagir da
mesma forma como se verifica atualmente com as várias linhas já existentes.

8.5.2.4 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico
No caso da linha elétrica aérea de transporte de energia não se conhecem as posições dos apoios no
solo e, apesar de 10 ocorrências identificadas no seu interior (Oc. 7, 8, 17, 18L, 19, 20, 21, 22, E e F),
nenhuma delas se aproxima ou é atravessada pelo eixo do corredor (Desenho 20).
Podem gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre as ocorrências de interesse cultural, todas
as ações intrusivas no terreno, relacionadas com o funcionamento da obra e a execução do projeto,
consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação, visando a criação de áreas funcionais
(estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes), e fundações para os apoios da linha elétrica aérea.
A caraterização de impactes teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural
(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de
incidência ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor
cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada tendo por base a
localização do projeto e das ocorrências, sobre cartografia militar e ortofotomapa.
No caso do traçado da linha elétrica aérea a abertura de fundações de apoios no solo pode gerar
incidência direta/indireta negativa sobre as ocorrências arqueológicas conhecidas, embora de
magnitude indeterminada uma vez que não são conhecidas as posições desses apoios. Neste caso,
e tendo apenas como critério a proximidade em relação ao eixo do corredor, a abertura de fundações
para apoios e dos respetivos acessos pode provocar impactes diretos negativos, prováveis, embora
de magnitude indeterminada, nas ocorrências mais próximas daquele eixo (Oc. E e 22), que
representa o traçado hipotético da linha, sendo indeterminadas nos restantes casos (Oc. F, 7, 8, 17,
18L, 19, 20, 21) (Desenho 20).
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No Quadro 33 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas
na Situação de Referência no corredor da linha elétrica aérea.
Quadro 33 – Avaliação de impactes do fator Património Cultural no corredor da linha elétrica aérea.
Inserção no projeto
AI = Área de incidência
(direta + indireta) do
Projeto;
Ocorrências
ZE

=

Zona

de

Enquadramento

do

Projeto.

INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).

(CS=central; LTE=linha)

(? = incerteza na atribuição)
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(LTE)
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Fase

C
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Caracterização de impactes
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D);
Incidência (In): indireto (I), direto (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B);
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco
significativo (P);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
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9
9.1

RISCOS – AMBIENTE E SAÚDE HUMANA
INTRODUÇÃO

No que diz respeito a riscos para o ambiente associados ao projeto, apresenta-se de seguida no
Quadro 34 a classe de suscetibilidade em termos de localização do projeto a perigos de génese
natural, tecnológica ou mista, efetuada com base no enquadramento do mesmo relativamente aos
riscos identificados no documento de Avaliação Nacional de Risco.
Quadro 34 – Suscetibilidade da localização do projeto a riscos.
DESIGNAÇÃO
Meteorologia
adversa
Hidrologia
RISCOS
NATURAIS

Geodinâmica
interna
Geodinâmica
externa

Acidentes
graves de
transporte

RISCOS
TECNOLÓGICOS

Infraestruturas

Atividade
industrial e
comercial
RISCOS MISTOS

Relacionados
com a
atmosfera

Nevões
Ondas de calor
Vagas de frio
Secas
Cheias e inundações
Inundações e galgamentos costeiros
Sismos
Tsunamis
Movimentos de massa em vertentes
Erosão costeira - Recuo e instabilidade de
arribas
Erosão costeira - Destruição de praias e
sistemas dunares
Acidentes rodoviários
Acidentes ferroviários
Acidentes fluviais/ marítimos
Acidentes aéreos
Transporte
terrestre
de
mercadorias
perigosas
Acidentes em infraestruturas fixas de
transportes de produtos perigosos
Incêndios urbanos
Incêndios em centros históricos
Colapso de túneis, pontes e infraestruturas
Rutura de barragens
Substâncias perigosas (acidentes industriais)
Colapso de edifícios com elevada
concentração populacional
Emergências radiológicas
Incêndios florestais

Classe de
Suscetibilidade
Nulo ou Residual
Elevada
Reduzido
Elevado
Nulo ou Residual
Nulo
Reduzido
Nulo
Nulo ou Residual
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Reduzido
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Moderado
Reduzido

De acordo com os dados constantes no Quadro 34 verifica-se que o projeto localiza-se na maior parte
dos casos em zonas de classe de suscetibilidade nula.
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9.2

FASE DE CONSTRUÇÃO

Durante a fase de construção de uma Central Fotovoltaica os riscos associados para a saúde
humana são os inerentes a qualquer obra de construção civil, cuja prevenção e controlo são
contemplados na definição e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS). A elaboração do
PSS é um requisito legal estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e constitui um
documento de referência para a planificação e gestão da segurança e saúde no trabalho aplicável a
obras, e de vital importância para a definição das regras e requisitos de segurança.

9.3

FASE DE EXPLORAÇÃO

Durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica da Tapada o risco de incêndio associado a
painéis fotovoltaicos é muito reduzido. Mesmo em caso de avaria elétrica (curto-circuito) as proteções
sempre previstas conduzem à sua imediata eliminação. A conceção do projeto da Central
Fotovoltaica da Tapada irá incorporar as normas técnicas e os regulamentos de segurança aplicáveis
a instalações elétricas, sendo ainda por sua vez submetido à aprovação por parte da entidade
licenciadora competente na matéria – DGEG. Salienta-se ainda, que durante a execução da obra
serão adotadas as melhores práticas de construção.
O risco de incêndio associado a centrais fotovoltaicas, não é superior a qualquer outro tipo de
instalação elétrica sobre a qual já existem anos de retorno de experiência do seu funcionamento,
como é o caso, por exemplo dos parques eólicos, no que diz respeito a outros projetos
electroprodutores que utilizam uma fonte de energia renovável. Pelo que não se justifica a
necessidade de se ponderar a aplicação de proteções extra, comparativamente a outras instalações
elétricas, nem relativamente às que já são tidas em consideração atualmente para este tipo de
tecnologia.
No que diz respeito, a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões, está prevista a
instalação de proteção contra descargas atmosféricas nos edifícios da central. E existirão
descarregadores de sobretensões no barramento de todas as caixas de junção e agrupamento, bem
como junto dos inversores e quadros de baixa tensão e comando.
O sistema de videovigilância previsto instalar na central fotovoltaica constitui igualmente uma
proteção adicional para o normal funcionamento da central.
Os campos elétricos e magnéticos existem sempre que há fluxo de corrente elétrica – em linhas de
transmissão, distribuição, cabos e equipamentos elétricos. Os Campos Elétricos originam-se de
cargas elétricas, e são medidos em volts por metro (V/m), e são ainda facilmente blindados por
materiais comuns tais como madeira e metal. Os Campos Magnéticos são gerados pela
movimentação de cargas elétricas (i.e. uma corrente), são expressos em Tesla (T), ou mais
frequentemente em militesla (mT) ou microtesla (µT). Estes campos não são blindados pela maioria
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dos materiais comuns, e atravessam-nos facilmente. Ambos os tipos de campo têm maior intensidade
na proximidade da fonte e diminuem com a distância (OMS, 2007).
A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, adota as restrições básicas e fixa os níveis de
referência relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz), de
acordo com o já anteriormente definido pela Recomendação do Conselho Europeu n.º 1999/519/CE
de 12 de julho (Quadro 35).
Quadro 35 – Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz.
Caraterísticas de Exposição

Campo Elétrico

Densidade de Fluxo Magnético

[kV/m]

[µT]

(valores quadráticos médios)

(valores quadráticos médios)

5

100

Público permanente

Dado o nível de tensões que se geram nos painéis fotovoltaicos, os campos elétricos produzidos são
de intensidade muito mais baixa do que o previsto na legislação. A tensão gerada à potência máxima
nem em cada um dos painéis é da ordem de 30 V, não sendo fisicamente possível a existência de
campos elétricos com origem nos painéis com valores significativos, uma vez que se estimam valores
que não atingem números dígitos de V/m.
Quanto a campos de indução magnético, existindo nos painéis correntes máximas da ordem de 8 A, o
campo magnético no espaço exterior será da ordem de alguns microTesla, muito abaixo dos
100 microTesla permitidos por lei.
Face ao exposto, conclui-se que com base nos valores de referência estabelecidos por lei, o projeto
desta natureza não comporta risco para a saúde humana com origem em campos eletromagnéticos.
Não foram identificados outros riscos ambientais ou para a saúde humana, de natureza física,
química ou biológica, com origem no funcionamento da central fotovoltaica.
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10 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
10.1 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
No que diz respeito à fase de elaboração do projeto de execução propõe-se a adoção das medidas
de minimização específicas relativas ao património arqueológico, arquitetónico e etnológico a seguir
indicadas:
−

A conceção do projeto de execução deverá compatibilizar o local de implantação das
infraestruturas do projeto com as árvores com estatuto de proteção (sobreiros, azinheiras e
oliveiras) existentes no terreno da Central, de forma a evitar ao máximo o seu abate.

−

O impacte negativo mais numeroso na área da Central corresponde à afetação de
ocorrências de diversos tipos, ilustradas pelas Oc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16. Recomenda-se o ajuste da localização das componentes do projeto de modo a eliminar a
interferência direta sobre as ocorrências de interesse cultural Oc. 2, 9 e 14, embora se
reconheça a dificuldade da sua aplicação, generalizada a todos os casos indicados. Esta
medida deve incluir a georreferenciação rigorosa das ocorrências sobre planta do projeto. As
ocorrências que tiverem de ser demolidas ou removidas deverão ser documentadas para
memória futura através da sua representação topográfica, gráfica (incluindo fotogrametria),
fotográfica e elaboração de memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de
interesse cultural que possam ser destruídas em consequência da execução do projeto ou
sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente de obra.

−

Na área de incidência da Oc. 10 deve executar-se sondagem arqueológica de diagnóstico e
salvaguarda de informação acerca de ocorrências arqueológicas passíveis de afetação direta
pela obra. Os resultados obtidos podem aconselhar a execução de escavação em área.

−

No caso do corredor da linha elétrica aérea a construir, visando a não afetação direta das
ocorrências identificadas na presente avaliação, devem adotar-se de igual modo o ajuste da
localização das componentes do projeto de modo a eliminar a interferência direta sobre as
ocorrências de interesse cultural, excetuando os achados isolados, móveis. Esta medida deve
incluir a georreferenciação rigorosa das ocorrências sobre planta do projeto e inclusão da
totalidade das ocorrências identificadas no corredor da linha elétrica na Planta Síntese de
Condicionamentos a incluir no Caderno de Encargos da Obra, excetuando os achados
isolados, móveis. No decurso da elaboração do projeto deve efetuar-se a prospeção
arqueológica das áreas de acesso interdito na fase de estudo prévio, incluindo a posição dos
apoios no solo da linha elétrica aérea.

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
150

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

−

Em função das medidas que forem adotadas precedentemente, deve incluir-se a totalidade
das ocorrências a conservar identificadas na área de estudo na Planta Síntese de
Condicionamentos a incluir no Caderno de Encargos da Obra, excetuando os achados
isolados, móveis.

10.2 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO
Com o objetivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação da
Central Fotovoltaica de Arronches, durante a execução das obras, apresenta-se em seguida um
conjunto de normas que o empreiteiro deverá cumprir, e que deverão constar nos cadernos de
encargos das obras que integram o empreendimento:
1. Durante a construção terão de ser respeitados as condicionantes indicados na Planta de
Condicionamentos (Desenho 21), bem como as que vierem a ser identificadas pela Equipa de
Gestão Ambiental e/ou Acompanhamento Arqueológico;
2. Assegurar a implementação do Plano de Gestão Ambiental da Obra (incluído no Anexo 3 do
presente Relatório);
3. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com
efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este
acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou
regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no
decurso da obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural. Tendo em consideração a sensibilidade arqueológica da área do projeto, se
no decurso da obra surgirem novas realidades de interesse arqueológico, a sua ocorrência
deverá ser comunicada à tutela e avaliadas as medidas a adotar para a sua salvaguarda in situ
ou pelo registo;
4. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o
empreiteiro terá que informar o Dono da Obra com pelo menos 8 dias de antecedência sobre a
previsão das ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e
decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no
solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação dos apoios da linha elétrica e vala para
instalação dos cabos elétricos), a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento
arqueológico da obra;
5. Delimitação com fita sinalizadora as ocorrências a conservar, de modo a garantir a sua
integridade física no decurso da fase de construção;
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6. Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho
topográfico final do projeto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas,
implementando medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos;
7. Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão
de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à
Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes
com o objetivo de minimizar os impactes;
8. Garantia da salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a
afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral;
9. Caso eventualmente se verifique a necessidade de abater árvores com estatuto de proteção,
garantir que são obtidas antecipadamente as devidas autorizações junto das entidades
competentes, instruindo o processo legalmente associado, e proceder à necessária
compensação de repovoamento;
10. Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a
execução das obras, onde se verificam ações que envolvem a exposição do solo a nu
(desmatação, limpeza de resíduos e decapagem de terra vegetal) ocorra preferencialmente no
período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época de chuvas
permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e
sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as necessárias providências para o
controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva;
11. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação
em termos de ruído e circulação de veículos pesados;
12. Restringir as atividades de construção, com especial atenção para as operações mais ruidosas,
ao período diurno (7h-20h), de modo a não causar incómodos significativos à população;
13. Se possível, utilização de mão-de-obra local para a generalidade das obras de construção civil;
14. Dar instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em
obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são
levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os
valores naturais;
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EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

15. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou
em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem
ser ocupados os seguintes locais:



Áreas do domínio hídrico;



Áreas inundáveis;



Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);



Perímetros de proteção de captações;



Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN)



Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;



Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;



Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



Áreas de ocupação agrícola;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Zonas de proteção do património.

16. A área de estaleiro deverá ser vedada com barreiras de proteção e ser colocadas placas de
aviso das regras de segurança a observar, bem como a calendarização das obras;
17. O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção,
preferencialmente em áreas degradadas, em zonas afastadas dos locais com utilização
sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação, devendo ser
privilegiados locais de declive reduzido, com acesso próximo, junto à maior frente de obra;
18. As instalações sanitárias do estaleiro deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual
terá que ser removida no final das obras;
19. Balizar as zonas a serem intervencionadas com uma margem de 5 m ficando a circulação de
veículos e máquinas limitados às zonas definidas;
20. Não interromper, em caso nenhum, o fluxo de linhas de água;
21. Não utilizar os recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o
material sobrante das escavações necessárias à execução da obra;
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22. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra;
23. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de
resíduos;
24. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de
construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros)
num contentor no estaleiro, para posterior transporte para local de depósito autorizado,
nomeadamente encaminhamento para os operadores de gestão de resíduos indicados pela
Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente;
25. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos vegetais não
poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas onde possam
vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização
dos solos por compostagem;
26. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a
reciclagem;
27. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
28. São proibidas queimas a céu aberto;
29. As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, a ocorrer in situ, devem
ser efetuadas dentro do estaleiro, em local próprio, devidamente impermeabilizado e
contemplando um sistema de recolha de efluentes, para posterior encaminhamento para
destino final adequado;
30. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame na zona de obra, deve o empreiteiro providenciar
a remoção dos solos afetados para locais adequados, onde não causem danos ambientais
adicionais;
31. Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas e,
eventualmente, utilização de sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e
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sobre todas as áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias
secos e ventosos;
32. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte
de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de
prestação de cuidados de saúde e escolas);
33. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras;
34. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população
local. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de
lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos
adequados;
35. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação
e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e
de equipamentos de obra;
36. A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deve ser feita numa bacia de
retenção, a criar junto a um local de passagem preferencial das autobetoneiras e no final da
betonagem todo o material deverá ficar incorporado por exemplo na plataforma de um acesso;
37. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito;
38. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este deverá ser efetuado em
locais legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes
áreas: Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas
(áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da
Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com
estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas
onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do
ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou
turísticas; Zonas de proteção do património;
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39. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução
das obras, as terras deverão ser provenientes de locais legalmente autorizados. Deverão ser
respeitados os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: as terras de
empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o
transporte; as terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em
linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de
infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN
ou da REN; áreas classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as
operações de movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de vista
geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola;
áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património;
40. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a
execução dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes,
combustíveis e emissões gasosas;
41. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a verificar as suas
condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência
sonora admissíveis sejam violados;
42. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção;
43. Verificação do cumprimento dos níveis sonoros emitidos pelos diversos equipamentos,
acessórios da central de acordo com a legislação em vigor. Caso se verifique necessário terão
que ser implementadas medidas corretivas;
44. Após conclusão dos trabalhos de construção, as zonas de trabalho deverão ser
meticulosamente limpas, com remoção do estaleiro e de todos os equipamentos, maquinaria
de apoio, depósitos de materiais, entre outros;
45. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
sejam tenham sido eventualmente afetados pelas obras de construção;
46. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas
no decurso da obra;
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47. Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de
acesso à central pela circulação de veículos pesados durante a construção;
48. Definir e implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de
execução do projeto;
49. Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção da central,
nomeadamente, zonas de armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e inertes,
bermas de caminhos e taludes;
50. Na recuperação referida na medida anterior, as zonas intervencionadas deverão ser cobertas
com terra vegetal;
51. Plantação de vegetação que garanta a estabilização do solo e evite o levantamento de poeiras
na zona de implantação dos painéis fotovoltaicos.

10.3 MEDIDAS A APLICAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO
52. Fazer o acompanhamento da recuperação do revestimento vegetal mal sucedido durante o
primeiro ano de funcionamento do projeto;
53. Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos indicados pela
Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência Portuguesa do Ambiente;
54. Comunicação pelo promotor do projeto, à Direção-Geral do Património Cultural, do eventual
aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem
acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda.

10.4 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO
55. Remoção integral das infraestruturas instaladas na Central Fotovoltaica de Arronches pelo
dono da obra no fim da sua vida útil, no prazo de um ano;
56. Recuperação paisagística imediata das zonas afetadas.
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11 MONITORIZAÇÃO
A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o
estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projeto, e a respetiva descrição periódica
desses efeitos através de relatórios.
Dada a natureza e localização do projeto, não foram identificadas situações críticas que justifiquem a
implementação de um plano de monitorização.
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12 LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Face à natureza do projeto, considera-se que, de acordo com a análise efetuada, os objetivos
primordiais do EIA foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento que possam
interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas, pelo que assume-se o
presente estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o projeto da
Central Fotovoltaica de Arronches.
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13 CONCLUSÕES
Na globalidade, ainda que se localize numa área classificada como ambientalmente sensível,
considera-se que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração da Central
Fotovoltaica de Arronches seja reduzido, uma vez que não foram identificados valores naturais com
particular interesse em termos de conservação.
Durante a fase de construção, o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados
afetos à obra, constitui o principal impacte negativo. Apesar da proximidade do local da Central à
povoação de Arronches, considera-se que as estradas nacionais adjacentes a norte e oeste do
terreno afeto ao projeto da Central Fotovoltaica de Arronches, já apresentam atualmente tráfego
relativamente intenso de veículos pesados, pelo que admite-se que uma obra desta natureza e neste
contexto, não irá acentuar significativamente de forma a ser notório e suficientemente perturbador,
em termos de aumento de ruído e incómodo para os habitantes locais. Face ao exposto, considera-se
o impacte resultante de intensidade reduzida, e temporário.
Por outro lado, a movimentação geral de terras para abertura de valas e implantação das
infraestruturas do projeto como o posto de seccionamento e os inversores/transformadores não é
significativa, o período de construção da Central é relativamente curto e a recuperação da cobertura
do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser apoiada, caso se verifique ser necessário, através
da realização de hidrosementeiras com espécies adequadas.
Os impactes globais deste projeto sobre a flora e a vegetação locais são pouco significativos, uma
vez que esta é uma área já muito alterada pela ação do Homem, pois trata-se de uma área agrícola.
As restantes comunidades vegetais presentes apresentam caraterísticas empobrecidas, com
espécies florísticas sem qualquer interesse do ponto de vista da conservação da natureza.
Salienta-se o facto de que foi incluída uma medida de minimização de forma a que durante a
conceção do projeto de execução seja compatibilizado o local de implantação das infraestruturas do
projeto com as árvores com estatuto de proteção (sobreiros, azinheiras e oliveiras) existentes no
terreno da Central, de forma a evitar ao máximo o seu abate, e caso não sejam encontradas
alternativas, proceder à necessária compensação com repovoamento.
Devido à pressão antropogénica direta e à perturbação de animais domésticos, ocorre um claro
condicionalismo do uso da área em estudo para a generalidade das espécies faunísticas. De referir
igualmente, que praticamente todas as espécies observadas em campo são de distribuição alargada
no nosso território e a sua conservação não se encontra ameaçada.
Em contrapartida, a importância dos efeitos positivos encontra-se refletida na justificação do projeto,
uma vez que a Central Fotovoltaica de Arronches enquadra-se nos principais objetivos do Governo
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Português em termos de política energética, no sentido de cumprir os compromissos assumidos
internacionalmente, no que respeita à produção de eletricidade baseada em fontes de energia
renovável de baixo impacte ambiental.
Na fase de exploração os impactes gerados são negativos e positivos e resultam fundamentalmente
de:
Impactes negativos:
−

perturbação que se faz sentir em termos paisagísticos, devido à presença dos módulos
fotovoltaicos, com visibilidade a partir da povoação existente mais próxima – Arronches;

Impactes positivos:
−

exploração da central fotovoltaica como aproveitamento de um recurso energético natural,
renovável e consequentemente a contribuição para a diminuição da emissão de poluentes
responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas; e

−

benefícios económicos para o proprietário do terreno afeto à Central, decorrente do
arrendamento do terreno a ser utilizado.

Em resultado da análise ambiental efetuada, considera-se a ausência de efeitos negativos
significativos sobre o ambiente, uma vez que a execução do projeto da Central Fotovoltaica de
Arronches não compromete o equilíbrio ecológico da área de estudo, nem provoca a destruição de
características ímpares do ambiente natural.
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ANEXO 1 – SISTEMAS ECOLÓGICOS
18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
169

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
170

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Quadro I – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo.
ORDEM

FAMÍLIA

ALISMATALES

Alismataceae

APIALES

ASTERALES

BORAGINALES

OCORRÊNCIA

DIRETIVA
HABITATS

PD53

PD43

PRESENÇA

Alisma lanceolatum

autóctone

---

---

X

Provável

Apiaceae

Oenanthe crocata

autóctone

---

---

X

Provável

Apiaceae

Apium nodiflorum

autóctone

---

---

X

Provável

Apiaceae

Daucus carota

autóctone

---

---

X

Confirmada

Apiaceae

Thapsia villosa

autóctone

---

X

---

Confirmada

Apiaceae

ASPARAGALES

ESPÉCIE

Torilis arvensis

autóctone

---

---

X

Provável

Orchidaceae

Epipactis helleborine

autóctone

---

X

---

Provável

Orchidaceae

Epipactis lusitanica

autóctone

---

X

---

Provável

Orchidaceae

Epipactis tremolsii

autóctone

---

X

---

Provável

Asteraceae

Tolpis barbata

autóctone

---

X

---

Provável

Asteraceae

Andryala laxiflora

autóctone

---

X

---

Provável

Asteraceae

Aster squamatus

autóctone

---

---

X

Provável

Asteraceae

Carthamus lanatus

autóctone

---

---

X

Provável

Asteraceae

Chondrilla juncea

autóctone

---

---

X

Provável

Asteraceae

Chrysanthemum segetum

autóctone

---

---

X

Confirmada

Asteraceae

Coleostephus myconis

autóctone

---

---

X

Confirmada

Asteraceae

Cynara humilis

autóctone

---

X

---

Confirmada

Asteraceae

Galactites tomentosus

autóctone

---

X

---

Confirmada

Asteraceae

Hypochaeris radicata

autóctone

---

X

---

Confirmada

Asteraceae

Lactuca serriola

autóctone

---

---

X

Provável

Asteraceae

Phagnalon saxatile

autóctone

---

X

---

Provável

Asteraceae

Pseudognaphalium luteo-album

autóctone

---

---

X

Provável

Asteraceae

Silybum marianum

autóctone

---

---

X

Confirmada

Asteraceae

Sonchus oleraceus

autóctone

---

---

X

Confirmada

Campanulaceae

Campanula erinus

autóctone

---

---

X

Provável

Campanulaceae

Campanula lusitanica

autóctone

---

---

X

Provável

Heliotropium europaeum

autóctone

---

---

X

Provável

Boraginaceae
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo.

ESPÉCIE

OCORRÊNCIA

DIRETIVA
HABITATS

PD53

PD43

PRESENÇA

Sisymbrium officinale

autóctone

---

---

X

Provável

Caryophyllaceae

Dianthus lusitanus

autóctone

---

---

---

Provável

Caryophyllaceae

Spergularia purpurea

autóctone

---

---

---

Provável

Polygonaceae

Polygonum aviculare

autóctone

---

---

---

Provável

Anagallis arvensis

autóctone

---

---

X

Provável

Fabaceae

Lotus pedunculatus

autóctone

---

---

X

Provável

Fabaceae

Trifolium campestre

autóctone

---

---

X

Provável

Fabaceae

Trifolium repens

autóctone

---

---

X

Provável

Fabaceae

Trifolium resupinatum

autóctone

---

---

X

Provável

Fagaceae

Quercus pyrenaica

autóctone

---

---

X

Provável

Fagaceae

Quercus rotundifolia

autóctone

---

---

X

Fagaceae

Quercus suber

autóctone

---

X

Lamiaceae

Mentha suaveolens

autóctone

---

---

X

Provável

Lamiaceae

Lycopus europaeus

autóctone

---

---

X

Provável

Oleaceae

Olea europaea

indeterminada

---

X

X

Confirmada

Oleaceae

Phillyrea angustifolia

autóctone

---

X

---

Provável

Plantaginaceae

Plantago major

autóctone

---

---

X

Provável

Plantaginaceae

Anarrhinum bellidifolium

autóctone

---

X

---

Provável

Plantaginaceae

Digitalis thapsi

autóctone

---

X

---

Provável

ORDEM

FAMÍLIA

BRASSICALES

Brassicaceae

CARYOPHYLLALES

ERICALES

FABALES

FAGALES

LAMIALES

Primulaceae

Plantaginaceae

Misopates orontium

autóctone

---

---

X

Provável

Plantaginaceae

Veronica anagallis-aquatica

autóctone

---

---

X

Provável

Verbascum virgatum

autóctone

---

---

X

Provável

Scrophulariaceae

MALPIGHIALES

Confirmada
Confirmada

Euphorbiaceae

Chamaesyce maculata

exótica

---

---

X

Provável

Hypericaceae

Hypericum perforatum

autóctone

---

---

X

Provável

Phyllanthaceae
Violaceae

Flueggea tinctoria

autóctone

---

---

X

Provável

Vicia dasycarpa

autóctone

---

---

X

Provável
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo.
ORDEM

MALVALES

ESPÉCIE

OCORRÊNCIA

DIRETIVA
HABITATS

PD53

Cistaceae

Cistus crispus

autóctone

---

Cistaceae

Cistus ladanifer

autóctone

---

Cistaceae

Halimium umbellatum

autóctone

Malvaceae

Lavatera cretica

Malvaceae

Malva hispanica

FAMÍLIA

PD43

PRESENÇA

---

X

Provável

X

---

Provável

---

---

X

Provável

autóctone

---

---

X

Confirmada

autóctone

---

---

X

Provável

Malvaceae

Malva sylvestris

autóctone

---

---

X

Provável

MYRTALES

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia

autóctone

---

---

X

Provável

PINALES

Pinaceae

Pinus pinaster

autóctone

---

X

---

Provável

Cyperus eragrostis

exótica

---

---

X

Provável

Cyperaceae
POALES

RANUNCULALES
SAXIFRAGALES

SOLANALES

Poaceae

Cyperus longus

autóctone

---

---

X

Provável

Poaceae

Polypogon monspeliensis

autóctone

---

---

X

Provável

Papaveraceae

Papaver rhoeas

autóctone

---

---

X

Provável

Crassulaceae

Umbilicus rupestris

autóctone

---

X

X

Confirmada

Convolvulaceae

Calystegia sepium

autóctone

---

---

X

Confirmada

Solanaceae

Datura stramonium

exótica

---

---

X

Provável

Solanaceae

Nicotiana glauca

exótica

---

---

X

Provável

Solanaceae

Solanum nigrum

autóctone

---

---

X

Confirmada

Quadro II – Lista de espécies de Peixes que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO DE
BERNA

DIRETIVA HABITATS

PRESENÇA

Enguia-europeia

EN

CR

---

---

Provável

Sável

EN

LC

Anexo III

Anexos B-II e B-V

Provável

ESPÉCIE
ANGUILLIDAE
Anguilla anguilla
CLUPEIDAE
Alosa alosa
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Quadro II (cont.) – Lista de espécies de Peixes que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO DE
BERNA

DIRETIVA HABITATS

PRESENÇA

Cumba

EN

VU

Anexo III

Anexos B-II e B-V

Provável

CYPRINIDAE
Luciobarbus comizo
Luciobarbus microcephalus

Barbo-de-cabeça-pequena

NT

VU

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Luciobarbus sclateri

Barbo do Sul

EN

LC

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Barbus steindachneri

Barbo de Steindachner

NT

VU

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Pimpão

NA

LC

---

---

Provável

Boga do Guadiana

VU

VU

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Carassius auratus
Pseudochondrostoma willkommii

Carpa

NA

VU

---

---

Provável

Iberocypris alburnoides

Cyprinus carpio

Bordalo

VU

LC

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Alburnus alburnus

Alburno

NA

LC

---

---

Provável

Cobitis paludica

Verdemã-comum

LC

VU

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Ameiurus melas

Peixe-gato-negro

NA

LC

---

---

Provável

Peixe-gato-europeu

NA

LC

Anexo III

---

Provável

Lúcio

NA

LC

---

---

Provável

Gambusia holbrooki

Gambúsia

NA

LC

---

---

Provável

Lepomis gibbosus

Perca-sol

NA

LC

---

---

Provável

Micropterus salmoides

Achigã

NA

LC

---

---

Provável

Perca fluviatilis

Perca

NA

LC

---

---

Provável

Sander lucioperca

Sandre

NA

LC

---

---

Provável

COBITIDAE

ICTALURIDAE

SILURIDAE
Silurus glanis
ESOCIDAE
Esox lucius
POECILIIDAE

CENTRARCHIDAE

PERCIDAE
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Quadro III – Lista de espécies de Anfíbios que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
NOME VULGAR

LVVP

UICN

Salamandra-de-costelas-salientes

LC

NT

Salamandra-de-pintas-amarelas

LC

Tritão-de-ventre-laranja

LC

Tritão-marmorado

Sapo-parteiro-ibérico

CONVENÇÃO DE

DIRETIVA HABITATS

PD53

PD43

PRESENÇA

Anexo III

---

X

X

Improvável

LC

Anexo III

---

X

X

Improvável

LC

Anexo III

---

---

X

Improvável

LC

LC

Anexo III

Anexo B-IV

X

X

Improvável

LC

NT

Anexo II

Anexo B-IV

X

X

Improvável

ESPÉCIE

BERNA

SALAMANDRIDAE
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Lissotriton boscai
Triturus marmoratus
DISCOGLOSSIDAE
Alytes cisternasii
Alytes obstetricans

Sapo-parteiro-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo B-IV

X

X

Improvável

Rã-de-focinho-pontiagudo

NT

LC

Anexo III

Anexos B-II e B-IV

X

X

Improvável

Sapo-de-unha-negra

LC

NT

Anexo II

Anexo B-IV

X

X

Improvável

Bufo bufo

Sapo-comum

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Provável

Epidalea calamita

Sapo-corredor

LC

LC

Anexo II

Anexo B-IV

X

X

Provável

Rela

LC

LC

Anexo III

Anexo B-IV

X

X

Improvável

Rela-meridional

LC

LC

Anexo III

Anexo B-IV

X

---

Improvável

Rana iberica

Rã-ibérica

LC

NT

Anexo III

Anexo B-IV

X

X

Improvável

Pelophylax perezi

Rã-verde

LC

LC

Anexo III

Anexo B-V

X

X

Improvável

Discoglossus galganoi
PELOBATIDAE
Pelobates cultripes
BUFONIDAE

HYLIDAE
Hyla arborea
Hyla meridionalis
RANIDAE
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Quadro IV – Lista de espécies de Répteis que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRETIVA HABITATS

PD53

PD43

PRESENÇA

Cágado-de-carapaça-estriada

EN

NT

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

---

X

Improvável

Cágado-mediterrânico

LC

VU

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

X

X

Improvável

Osga

LC

LC

Anexo III

---

X

---

Provável

Cobra-cega

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Provável

Lagarto

LC

NT

Anexo II

---

X

X

Provável

EMYDIDAE
Emys orbicularis
BATAGURIDAE
Mauremys leprosa
GEKKONIDAE
Tarentola mauritanica
AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus
LACERTIDAE
Timon lepidus
Lacerta schreiberi
Psammodromus algirus

Lagarto-de-água

LC

NT

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

X

X

Improvável

Lagartixa-do-mato

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Provável

Cobra-de-pernas-pentadáctila

LC

NT

Anexo II

Anexo B-IV

X

---

Provável

Fura-pastos

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Improvável

Cobra-de-ferradura

LC

LC

Anexo II

Anexo B-IV

X

---

Provável

Cobra-de-escada

LC

LC

Anexo III

---

X

---

Provável

Cobra-rateira

LC

LC

Anexo III

---

---

X

Provável

SCINCIDAE
Chalcides bedriagai
Chalcides striatus
COLUBRIDAE
Hemorrhois hippocrepis
Rhinechis scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura

Cobra-de-água-viperina

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Improvável

Natrix natrix

Cobra-de-água-de-colar

LC

LC

Anexo III

---

X

X

Improvável

Víbora-cornuda

VU

VU

Anexo II

---

---

X

Improvável

VIPERIDAE
Vipera latastei
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Quadro V – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRETIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

Frisada

VU

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-A

SPEC 3

Residente

2

---

Improvável

ANATIDAE
Anas strepera
Anas crecca

Marrequinha-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

---

3

Improvável

Pato-real

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

3

3

Improvável

Perdiz-comum

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-A

SPEC 2

Residente

3

3

Provável

Codorniz

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-B

SPEC 3

Mig.Reprodutor

1

1

Provável

Tachybaptus ruficollis

Mergulhão-pequeno

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Improvável

Podiceps cristatus

Mergulhão-de-poupa

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

---

3

Improvável

Garçote

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

---

1

Improvável

Carraceiro

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

X

X

Provável

Anas platyrhynchos
PHASIANIDAE
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
PODICIPEDIDAE

ARDEIDAE
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea

Garça-branca-pequena

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

---

Residente

X

X

Confirmada

Garça-real

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

---

1

Possível

CICONIIDAE
Ciconia nigra
Ciconia ciconia

Cegonha-preta

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Mig. Reprodutor

3

2

Improvável

Cegonha-branca

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Mig. Reprodutor.

3

3

Improvável

Peneireiro-cinzento

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

1

1

Confirmada

ACCIPITRIDAE
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus

Milhafre-preto

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

---

1

Provável

Milhafre-real

CR

NT

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Residente

1

---

Possível

Abutre do Egipto

EN

EN

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

X

X

Improvável

Grifo

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

---

Residente

X

X

Improvável

Abutre-preto

CR

NT

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 1

Residente

X

X

Improvável
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRETIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

ACCIPITRIDAE (cont.)
Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

3

1

Provável

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

EN

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

---

Mig. Reprodutor

1

2

Provável

Buteo buteo

Águia-d’asa-redonda

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

1

3

Confirmada

Águia-calçada

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

1

Possível

Peneireiro

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

1

1

Confirmada

Hieraaetus pennatus
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
RALLIDAE
Gallinula chloropus
Fulica atra

Galinha-d’água

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

2

1

Improvável

Galeirão-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

---

3

Improvável

OTIDIDAE
Tetrax tetrax
Otis tarda

Sisão

VU

NT

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 1

Residente

1

3

Possível

Abetarda

EN

VU

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 1

Residente

---

1

Possível

Pernilongo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

---

Reprodutor

---

2

Improvável

Alcaravão

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

1

1

Provável

Borrelho-pequeno-decoleira

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Reprodutor

1

2

Improvável

Maçarico-das-rochas

VU

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Reprodutor

---

1

Improvável

Guincho-comum

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Visitante

---

X

Improvável

Chilreta

VU

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

1

Improvável

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus
BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus
CHARADRIIDAE
Charadrius dubius
SCOLOPACIDAE
Actitis hypoleucos
LARIDAE
Larus ridibundus
STERNIDAE
Sterna albifrons
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

LC

---

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

LC

---

---

Anexo II-A

---

Residente

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

SPEC 3

Cuco-canoro

LC

LC

---

Anexo III

---

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

LC

---

Anexo II

Otus scops

Mocho-de-orelhas

DD

LC

---

Bubo bubo

Bufo-real

NT

LC

---

Mocho-galego

LC

LC

Coruja-do-mato

LC

Noitibó-de-nucavermelha

VU

NOME VULGAR

LVVP

Pombo-das-rochas

DD

Pombo-torcaz

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

LC

Streptopelia turtur

Rola-brava

ESPÉCIE

UICN

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

1

1

Confirmada

2

1

Provável

1

1

Confirmada

Mig. Reprodutor

1

1

Provável

---

Mig. Reprodutor

2

2

Provável

---

SPEC 3

Residente

---

2

Provável

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

---

1

Provável

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

1

---

Provável

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

1

1

Provável

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

1

Provável

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

2

1

Provável

COLUMBIDAE
Columba livia
Columba palumbus

CUCULIDAE
Cuculus canorus
TYTONIDAE

STRIGIDAE

Athene noctua
Strix aluco
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus ruficollis
APODIDAE
Apus apus

Andorinhão-preto

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Mig. Reprodutor

1

3

Provável

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

---

Provável

Guarda-rios

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

---

1

Improvável

Aberalhuco

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

3

3

Provável

Poupa

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

3

Provável

ALCEDINIDAE
Alcedo atthis
MEROPIDAE
Merops apiaster
UPUPIDAE
Upupa epops
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

PICIDAE
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor

Peto-verde

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

1

1

Possível

Picapau-malhado
Picapau-malhadopequeno

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

---

Possível

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

---

Possível

ALAUDIDAE
Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 3

Residente

2

3

Confirmada

Galerida theklae

Cotovia-escura

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

2

3

Confirmada

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

LC

LC

---

Anexo III

Anexo I

SPEC 2

Residente

1

3

Confirmada

Alauda arvensis

Laverca

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

SPEC 3

Residente

1

---

Provável

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Provável

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

3

3

Provável

Hirundo daurica

Andorinha-das-rochas
Andorinha-daschaminés
Andorinha-dáurica

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

3

3

Provável

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

---

3

Provável

Alvéola-cinzenta

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

---

Provável

Alvéola-branca

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

1

Confirmada

Carriça

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

1

Confirmada

Confirmada

HIRUNDINIDAE
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica

MOTACILLIDAE
Motacilla cinerea
Motacilla alba
TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes
TURDIDAE
Pisco-de-peito-ruivo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

1

---

Luscinia megarhynchos

Erithacus rubecula

Rouxinol-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

2

2

Provável

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Confirmada

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

VU

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

---

3

Provável

Monticola solitarus

Melro-azul

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

3

2

Provável

Turdus merula

Melro-preto

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

2

3

Confirmada

Tordoveia

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

1

1

Confirmada

Turdus viscivorus
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

SYLVIIDAE
Cettia cetti
Cisticola jundicis
Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais opaca
Hippolais polyglotta

Rouxinol-bravo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

1

Confirmada

Fuinha-dos-juncos
Rouxinol-grande-doscaniços
Felosa-pálida

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

3

Confirmada

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

---

3

Provável

DD

LC

---

Anexo II

---

n/a

Mig. Reprodutor

1

---

Provável

Felosa-poliglota

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

1

Provável

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

1

Confirmada

Sylvia hortensis

Toutinegra-real

NT

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

---

Provável

Toutinegra-tomilheira

NT

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

---

Provável

Toutinegra-do-mato
Toutinegra-de-cabeçapreta

LC

NT

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Residente

1

---

Provável

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

1

Confirmada

Taralhão-cinzento

NT

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

---

Provável

Chapim-rabilongo

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

3

3

Provável

Chapim-de-poupa

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

3

1

Confirmada

Sylvia conspicillata
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata
AEGITHALIDAE
Aegithalos caudatus
PARIDAE
Parus cristatus
Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Confirmada

Parus major

Chapim-real

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Confirmada

Trepadeira-azul

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

1

Provável

Trepadeira

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

3

Confirmada

Papa-figos

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

2

---

Provável

SITTIDAE
Sitta europaea
CERTHIIDAE
Certhia brachydactyla
ORIOLIDAE
Oriolus oriolus
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

LANIIDAE
Lanius meridionalis

Picanço-real

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

1

3

Confirmada

Picanço-barreteiro

NT

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

3

3

Provável

Garrulus glandarius

Gaio

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

1

1

Confirmada

Cyanopica cyanus

Pega-azul

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

1

Provável
Confirmada

Lanius senator
CORVIDAE

Pica pica

Pega

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

1

1

Gralha-de-nuca-cinzenta

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

---

1

Provável

Gralha-preta

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

1

1

Confirmada

Corvo

NT

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

---

1

Provável

Estorninho-preto

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

3

3

Confirmada

Pardal-de-telhado

LC

LC

---

---

---

SPEC 3

Residente

3

3

Confirmada

Pardal-espanhol

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

1

3

Confirmada

Passer montanus

Pardal-montês

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 3

Residente

3

---

Provável

Petronia petronia

Pardal-francês

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Provável

Bico-de-lacre

NA

LC

---

---

---

---

Não Indigena

1

---

Possível

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

2

2

Provável

Serinus serinus

Milheirinha

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

3

Confirmada

Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
STURNIDAE
Sturnus unicolor
PASSERIDAE
Passer domesticus
Passer hispaniolensis

ESTRILDIDAE
Estrilda astrild
FRINGILLIDAE

Verdilhão

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

3

Confirmada

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Pintassilgo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

3

Confirmada

Carduelis cannabina
Coccothraustes
coccothraustes

Pintarroxo

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

3

3

Confirmada

Bico-grossudo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

---

Provável
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.

FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

PD53

PD43

PRESENÇA

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

3

Confirmada

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

2

---

Confirmada

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 2

Residente

3

3

Confirmada

EMBERIZIDAE
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza calandra

Escrevedeira-degarganta-preta
Cia
Trigueirão

Quadro VI – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

Ouriço-cacheiro

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Crocidura russula

Musaranho-de-dentes-brancos

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

Suncus etruscus

Musaranho-anão

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

Toupeira

LC

LC

---

---

---

Provável

Morcego-de-ferradura-grande

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

ESPÉCIE
ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus
SORICIDAE

TALPIDAE
Talpa occidentalis
RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Morcego-de-ferradura-pequeno

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura-mediterrânico

CR

NT

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Rhinolophus mehelyi

Morcego-de-ferradura-mourisco

CR

VU

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável
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Quadro VI (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

Morcego-rato-grande

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

VESPERTILIONIDAE
Myotis myotis
Myotis blythii

Morcego-rato-pequeno

CR

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Morcego-de-franja do Sul

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Morcego-lanudo

DD

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Myotis bechsteinii

Morcego de Bechstein

EN

NT

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Myotis daubentonii

Morcego-de-água

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Morcego-anão

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo B-IV

Improvável

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo B-IV

Improvável

Pipistrellus kuhlii

Morcego de Kuhl

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Myotis escalerai
Myotis emarginatus

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-hortelão

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Eptesicus isabellinus

Eptesicus serotinus

Morcego hortelão-mediterrânico

NA

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Nyctalus lasiopterus

Morcego-arborícola-gigante

DD

NT

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

DD

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Morcego-orelhudo-cinzento

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Morcego-de-peluche

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Morcego-rabudo

DD

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Improvável

Coelho-bravo

NT

NT

---

---

---

Confirmada

Lebre

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Rato-de-água

LC

VU

---

---

---

Possível

Rato de Cabrera

VU

NT

Anexo II

---

Anexos B-II e B-IV

Provável

Rato-cego-mediterrânico

LC

LC

---

---

---

Provável

Plecotus austriacus
MINIOPTERIDAE
Miniopterus schreibersii
MOLOSSIDAE
Tadarida teniotis
LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis
ARVICOLIDAE
Arvicola sapidus
Microtus cabrerae
Microtus duodecimcostatus
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Quadro VI (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRETIVA HABITATS

PRESENÇA

Ratinho-do-campo

LC

LC

---

---

---

Provável

MURIDAE
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus

Rato-preto

LC

LC

---

---

---

Provável

Rattus norvegicus

Ratazana

NA

LC

---

---

---

Provável

Ratinho-caseiro

LC

LC

---

---

---

Provável

Ratinho-ruivo

LC

LC

---

---

---

Provável

Leirão

DD

NT

---

Anexo III

---

Provável

Vulpes vulpes

Raposa

LC

LC

---

---

---

Provável

Mustela nivalis

Doninha

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Mustela putorius

Toirão

DD

LC

---

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Martes foina

Fuinha

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Meles meles

Texugo

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Lutra lutra

Lontra

LC

NT

---

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Improvável

Mus musculus
Mus spretus
GLIRIDAE
Eliomys quercinus
CANIDAE

MUSTELIDAE

VIVERRIDAE
Geneta

LC

LC

---

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Herpestes ichneumon

Genetta genetta

Sacarrabos

LC

LC

---

Anexo III

Anexos B-V e D

Provável

Felis silvestris

Gato-bravo

VU

LC

---

Anexo II

Anexo B-IV

Possível

Javali

LC

LC

---

---

---

Provável

FELIDAE

SUIDAE
Sus scrofa
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ANEXO 2 – PATRIMÓNIO
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Anexo A. Ocorrências identificadas na pesquisa documental
Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

A

IIP - Imóvel de Interesse Público,
Decreto n.º 129/77, DR, 1.ª série, n.º
226 de 29 setembro 1977

Fortaleza de Arronches /
Fortificações
de
Arronches
Arquitetura medieval

Elevado

Arquitetura militar, medieval e seiscentista. Fortificação
medieval, em relevo: torreão do antigo castelo. Fortificação
moderna baixa: cubelo do antigo castelo. Fortificação
moderna, rasante, abaluartada a envolver o castelo e a vila
de então (séc. 17). Ainda possui 4 baluartes e grande
extensão dos fossos não ocupados por edificações.

372

Época
Medieval
Moderna
Contemporânea

/
/

Arquitetónico
Arqueológico

/

http://www.monumentos.gov.pt
Na ZE do projeto

B
Igreja
Paroquial
de
Arronches / Igreja de
Nossa
Senhora
da
Assunção

MN - Monumento Nacional, Decreto
n.º 8 217, DG, 1.ª série, n.º 130 de 29
junho 1922 / ZEP, Portaria, DG, 2.ª
série, n.º 168 de 20 julho 1960

372

Século XVI

http://www.monumentos.gov.pt

Arquitetura religiosa

Na ZE do projeto

C

IIP - Imóvel de Interesse Público,
Decreto n.º 45/93, DR, 1.ª série-B, n.º
280 de 30 novembro 1993

Igreja de Nossa Senhora
da Luz do Convento dos
Religiosos Agostinhos
Calçados / Igreja de
Nossa Senhora da Luz

Arquitetura religiosa, manuelina. Igreja paroquial do tipo
igreja-salão, com portal principal renascentista. Tecto das
naves à mesma altura e sem separação entre as naves
laterais e a central (…).

Elevado

Igreja

Elevado
372

Igreja

http://www.monumentos.gov.pt

Século XVI

Na ZE do projeto

Arquitetura religiosa

Caracterização

Arquitetura religiosa, renascentista. Igreja conventual, de
planta longitudinal, cruciforme, centralizada pela cabeceira
muito profunda, quase igualando as dimensões da nave
antecedida por endonártex; dependências conventuais a N.;
cobertura interior em abóbadas de canhão no coro-alto, nave
e cabeceira e em cúpulas sobre pendentes no cruzeiro e
braços transepto, decoradas nestes com caixotões
preenchidos por trabalhos de massa. Cabeceira muito
profunda conferindo centralidade à planta. A cobertura do
transepto, em três cúpulas, estando as dos braços
subdivididas por caixotões decorados com trabalhos de
massa em baixo relevo.
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

D

Inexistente

Arronches 1

Não confirmado

Estação de ar livre

385

Paleolítico

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

E

PDM; CNS 17227

Porto Mane

Não confirmado

Via

385

Época Romana

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt

Arqueológico

Na AI do projeto

F

Inexistente

Porto de Manes 1

Não confirmado

Estação de ar livre

385

Paleolítico

Lopes (2015)

Arqueológico

Na AI do projeto

G

Inexistente

Horta do Açude

Não confirmado

Achado isolado

372

Época Romana

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

H

Inexistente

Vinha
Desembargador

do

Não confirmado
372

Casal

Caracterização

Em nível de cascalheiras fluviais foram identificados bifaces,
seixos afeiçoados unifaciais, lascas, raspadores e núcleos.

Vestígios de um troço de via romana.

Em nível de cascalheiras fluviais foram identificados seixos
afeiçoados unifaciais, lascas e núcleos.

Fragmento de coluna em granito.

Sítio fronteiro a Arronches, entre o núcleo urbano e a
Coutada do Povo, do qual está pouco distante. Boa
exposição a sul, com ribeira na base. Abundam as cerâmicas
de construção, como tegulas e imbrices, e alguma cerâmica
comum, além de bojos de ânfora. A área de dispersão está
bem definida em torno de uma plataforma, mas o sítio está
severamente rasurado pelos trabalhos agrícolas, que aqui
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

Época Romana

Carneiro, 2011; Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

I

Inexistente

Passões 1 / Monte dos
Passões / Horta da
Carapeta

Não confirmado

Casal

Lopes (2015)

Época Romana

Na ZE do projeto

Caracterização

são agravados pela escassa potência de solo, rasgando o
afloramento. A atribuição do local como villa deve ser revista,
não só pela área de dispersão limitada (cerca de 3000m2),
pela ausência de cerâmica de importação, como ainda pela
proximidade do sítio já referido.
Cerâmica de construção dispersa em elevação entre duas
linhas de água de pouco caudal. Certamente um pequeno
sítio de apoio ao pastoreio. No sítio identificaram-se tegulae,
tijolo e cerâmica comum.

372

Arqueológico
J

Inexistente

Passões 2

Não confirmado

Casal

372

Época Romana

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

K

PDM

Santo António

Não confirmado

Igreja

372

Séc. XVII

CMP 372; (http://www.jf-assuncao.pt/)

Arqueológico
Arquitetónico

/

No sítio identificaram-se tegulae, tijolo e cerâmica comum.

Situada junto à estrada de Campo Maior, praticamente
integrada na nova zona habitacional do Bairro de Sto.
António, propriedade de particular, de uma só nave com
frescos de grande qualidade e em ótimo estado de
conservação, portal de granito (http://www.jf-assuncao.pt/).

Na ZE do projeto

L

Inexistente

Santo António

Médio - Elevado

Anta

385

Neo-Calcolítico

Oliveira, Moitas e Oliveira (2011)

Monumento megalítico.

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
191

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

Arqueológico

Na AI do projeto

M

Inexistente

Pisão 3

Não confirmado

Habitat

385

Neo-Calcolítico

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

N

PDM

Porto de Manes 2

Não confirmado

Necrópole

385

Época Romana

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

O

Inexistente

Pisão 4

Não confirmado

Achado isolado

385

Neo-Calcolítico

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

P

Inexistente

Tinoca 1

Não confirmado

Esteios de Anta

385

Neo-Calcolítico

Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

Q

PDM; CNS 5748

Porto das Escarninhas

Não confirmado

Caracterização

No sítio foram identificados fragmentos de cerâmica manual,
artefactos líticos e um fragmento de mó manual (movente).

No sítio identificaram-se tegulae e cerâmica comum.

Elemento de mó pré-histórica (movente)

Esteios de anta.

Ponto de povoamento junto à travessia do Caia, no local
onde presumivelmente se ergueria a grande ponte pelo
registo documental publicado por Pedro Azevedo, à qual
poderiam pertencer os silhares que ainda servem de poldra
no leito do rio (e um peso de lagar, certamente deste sítio).

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
192

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

Casal

385

Época Romana

Carneiro, 2011; Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

R

PDM

Ermida de Santo Isidro

Não confirmado

Arquitetura religiosa

385

Idade Moderna

Lopes (2015)

Arqueológico
Arquitetónico

/

Caracterização

Na margem oeste, mesmo junto ao caminho, encontra-se um
sítio romano. Tem uma área de dispersão circunscrita, com
não mais de 1000m2, praticamente limitado à envolvente da
elevação que ali se encontra. Aqui vemos uma densa
concentração de tégulas (não foram encontrados imbrices),
tijoleiras, dolia, cerâmica comum, ânforas e um peso de tear
rectangular. Em conjunto de pedras mais afastadas, e
também dispersas pelas lavras, alguns blocos de granito
róseo aparelhados e um fragmento de mó girante. Junto ao
moroiço há uma depressão circular circundada por pedras,
talvez um poço que foi entulhado. No local encontra-se
tombada uma coluna de granito. Sendo óbvia a relação
espacial com a via, talvez tenhamos uma mansio ou um
qualquer ponto de apoio na passagem do curso de água,
embora as evidências materiais sejam diversificadas e, pelo
menos os pesos de tear e de lagar, indiquem uma atividade
económica de produção. Próximo encontra-se a arruinada
igreja de Santo Isidro, um hagiotopónimo habitualmente
associado às rotas da transumância.
Fica situada na margem direita do rio Caia, a 3 Km, susudeste de Arronches, detém algumas pinturas nas paredes,
encontrando-se totalmente em ruínas (http://www.jfassuncao.pt/).

Na ZE do projeto

S

PDM; CNS 17228

Monte do Pisão / Pisões
2

Não confirmado
385

Ponte
Época Romana

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt
Lopes (2015)

Arqueológico

Na ZE do projeto

T

PDM; CNS 33250

Arronches - Praça da

Não confirmado

Ponte
com
pelo
menos
[2]
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt).

arcos

visíveis.

Foram identificados tegulae, ímbrices, tijolos, cerâmica
comum, pesos de tear e de pesca, cerâmica de paredes finas
e fragmentos de ânforas Béticas. (LOPES, 2015).

No decurso de sondagens realizadas durante as obras de
ampliação do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia,
foram identificados dois alinhamentos com diferentes
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

República n.º 12

385

Vestígios Diversos

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt

Idade
Moderna
Contemporânea

e

Na ZE do projeto

Arqueológico

U

Inexistente

Outeiro da Forca

Não confirmado

Forca

385

Idade Média

OLIVEIRA, 2007, pp. 57-60

Arqueológico

Na ZE do projeto

V

PDM

Ponte do Crato

Média

Ponte

385

Idade

Média

e

IHRU;

Caracterização

orientações, que corresponderão a momentos de utilização
anteriores, possivelmente relacionados com a ocupação
medieval de Arronches. A nível material foi recolhido um
conjunto cerâmico homogéneo, com uma grande diversidade
de pastas, formas, tipologia e acabamentos dentro de uma
cronologia que vai desde a Idade Moderna aos inícios do
século XX. Louça de armazenamento (talhas, potes,
cântaros/bilhas, tampas de cântaro e suporte de púcaro);
louça de cozinha (caçoilas, panelas, testos/tampas,
fogareiros; loiça de preparação de alimentos, alguidares e
bacias) e louça para servir à mesa: taças/tigelas, pratos e
pucaros; cerâmica vidrada (alguidares e bacias); faianças
(pratos, taças/tigelas e bacias); o conjunto de porcelanas é
constituído por fragmentos indeterminados, logo pouco
expressivos. No conjunto dos vidros encontram-se os frascos
e ampolas de medicamentos, seringas e termómetros
relacionados com a história do edifício enquanto hospital. Os
metais que surgem nesta intervenção são essencialmente
cavilhas, pregos, fragmentos de arame, ferraduras, fechos de
dobradiça, ferrolhos, ferragens e adornos de portas. Foram
recolhidos líticos, um cabo de peça de adorno em osso e dois
ceitis.
A Forca de Arronches seria de alvenaria, conforme nos é
apresentada por Duarte d’Armas. No local onde se situava, é
hoje visível uma zona artificializadas aplanada e vários
blocos de granito com presença de argamassa. A plataforma,
que se estende por cerca de cem metros quadrados, parece
ser definida por muretes de pedra seca, hoje parcialmente
soterrados ou destruídos. Este outeiro, bem proeminente na
paisagem, é sobranceiro à vila, de onde é bem visível e situase à direita da estrada que liga Arronches a Elvas. O Outeiro
da Forca, hoje povoado por um velho olival, encontra-se
ameaçado por uma urbanização. A forca de Arronches era do
tipo fortaleza, de planta quadrangular, ameada nos dois
pisos, com porta em arco de volta perfeita.
Ponte com seis arcos de volta perfeita, dispostos em
intervalos regulares. Intradorso dos arcos aparelho isódomo,
de pedra granito, sendo visíveis em muitos dos blocos de
pedra marcas dos pedreiros; aparelho rebocado ficando
apenas à vista a pedra das aduelas. Talhamares triangulares
a jusante. Tabuleiro horizontal com 60m de comprimento por
7,3m de largura, alcatroado. Guardas com gradeamento de
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

Contemporânea

Na ZE do projeto

ferro. As estruturas da ponte têm o aparelho, de pequenas
pedras de granito e argamassa, à vista. Séc. 15 - construção
da ponte; 1943 - a ponte com seis arcos de grossa alvenaria
e silhares e aparelho de granito em blocos talhados,
encontra-se bem conservada (KEIL, 1943); 1957 - obras de
reparação e ampliação tendo-se construído as guardas.

W

PDM

Fonte do Vassalo

Média

Fonte

385

Contemporânea

IHRU

Arquitetónico

Na ZE do projeto

Planta composta por espaldar e tanque ladeados por bancos
corridos com espaldar que se abrem formando um átrio
quase semicircular, delimitado por muro de granito paralelo à
fonte. Parede posterior da fonte adossada a cúpula de
alvenaria caiada que faz a cobertura da mina. Volumes
articulados, massas dispostas na horizontal. Fonte voltada a
N., de alvenaria rebocada e pintada de branco, amarelo e
vermelho escuro; duas pilastras laterais, dispostas de lado
face ao espaldar, que sustentam o arranque de frontão recto
interrompido; ao centro o espaldar é decorado por moldura
contracurvada em gesso, pintada de amarelo forte
contrastando com o interior branco; sob esta dois peixes de
pedra entrelaçados enquadram a bica de água que corre
para pequeno tanque de pedra; rematando o conjunto, ao
centro, as armas reais portuguesas ornamentadas por
motivos florais e vegetalistas, pintadas de amarelo e azul.
Bancos laterais de granito, com espaldar recortado
preenchido por dois painéis de azulejos figurativos, azuis e
brancos com cercadura amarela e roxa; reproduzindo cenas
da vida campestre, assinados e datados: Pedro Silveira
Ramos (cercadura) e Luís Raimundo (painel) / 1993. A área
delimitada pela curvatura dos bancos laterais e banco
fronteiro tem pavimento de granito e cimento.

Arquitetónico

Caracterização
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Anexo B. Ocorrências caraterizadas em trabalho de campo
Atributos
Projeto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação.
Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído e outros atributos
complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc.).
Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento ou sítio, segundo o theasaurus do Endovelico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A
aplicação do sinal “?” significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários
períodos cronológicos separados por “,” tem significado cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de proteção, decorrente de planos de ordenamento,
com condicionantes ao uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de
acordo com os seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de
interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse
arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade,
monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou
ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade,
antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou
regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica
ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a
construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo
(0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída.
Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).
Posição v. Projeto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projeto: AI (área de
incidência) ou ZE (zona envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no theasaurus do Endovelico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas rectangulares; UTM datum ED50 obtidas em campo com
GPS; conversão para HAYFORD-GAUSS Militares-Lisboa (Lx)
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do
Endovelico. Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão
considerável ou que não foram recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno
(afloramento; encosta; cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa;
chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para
deteção de estruturas e artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de
planeamento, base de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada
quando não tem origem na CMP por aproximação espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos
durante o trabalho de campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas
e materiais utilizados, dimensões e registo fotográfico.
Responsáveis = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e
elaboração da ficha de sítio.
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 1

Data Janeiro 2018

CMP 372

Altitude 301m

Topónimo Horta da Cancela
Coordenadas (UTM ED50) 0649701 - 4332631 (6m Coordenadas (Lx) 274673,35 - 240383,98
erro)
Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado Isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Cabeço

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido A peça foi recolhida.
Caracterização Em cabeço pouco pronunciado, no lado virado a Oeste, identificou-se um núcleo discóide, em
quartzo filoniano branco.
Registo fotográfico

02

03

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 2

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 275m

Topónimo Barranco de S. Miguel 1
Coordenadas (UTM ED50) 0650104 - 4332115 (5m Coordenadas (Lx) 275071,47 - 239864,05
erro)
Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Arronches

Tipologia Poço

Freguesia Assunção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação regular

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Carta Militar de Portugal
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização Poço de boca rectangular com o topo capeado em tijoleira posta a pino. Interior e exterior
rebocado a cimento. O interior tem maior dimensão, estando apoiado sobre dois arcos nas extremidades a
Este e a Oeste. Contiguamente a Sul tem dois bebedouros rectangulares para animais de grande porte. O
primeiro em aparelho de tijolo e pedra rebocado a cimento. O segundo, num plano mais baixo, parece ser
mais recente e está rebocado a cimento, não sendo visível o aparelho construtivo.
Está junto de uma antiga via para Arronches, que atravessa o Barranco de S. Miguel naquele local. O
barranco foi aprofundado sendo as terras retiradas colocadas do lado Sul a formar uma mota. Em ambas as
margens tem muros em pedra e argamassa, com principal incidência no lado Sul e no local em que a via
atravessa o barranco, onde o aparelho construtivo é de melhor qualidade com um troço mais elevado e
rebocado a argamassa. Para Oeste, ao longo da via, existe um muro baixo em aparelho de pedra e
argamassa. O objetivo dos muros seria evitar a inundação da via na época invernal, dado os terrenos no local
serem bastante planos.
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Registo fotográfico

04
Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro

05
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 3

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 275m

Topónimo Barranco de S. Miguel 2
Coordenadas (UTM ED50) 0650051 - 4332092 (4m erro)

Coordenadas (Lx) 275018,24 - 239841,55

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado Isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Moderno-Contemporâneo

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido A peça foi recolhida.
Caracterização Na base da extremidade do muro que delimita a Este uma antiga via para Arronches, foi
identificada uma bala de canhão em ferro, muito erodida e com uma parte fragmentada.
Registo fotográfico

06

07

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 4

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 275m

Topónimo Barranco de S. Miguel 3
Coordenadas (UTM ED50) 0650077 - 4332029 (4m erro)

Coordenadas (Lx) 275043,64 - 239778,30

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado Isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Elevada

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização Dentro do barranco identificou-se um nível de depósitos aluvionares com cascalho, que se
encontra sobre a rocha. No topo da cascalheira identificou-se uma lasca em quartzito, certamente
transportada pelo aluvião.
Registo fotográfico

08

09

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 5

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 280m

Topónimo Barranco de S. Miguel 4
Coordenadas (UTM ED50) 0650315 - 4332088 (5m erro)

Coordenadas (Lx) 275282,24 - 239835,03

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização Em encosta virada a Oeste, junto a vedação de propriedade, identificaram-se no mesmo local,
dois núcleos em quartzito e um bloco aparentemente afeiçoado em rocha não identificada. Indicia a presença
de sítio arqueológico nesta área.
Registo fotográfico

10

11

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 6

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 290m

Topónimo Barranco de S. Miguel 5
Coordenadas (UTM ED50) 0650376 - 4331950 (6m erro)

Coordenadas (Lx) 275341,93 - 239696,42

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização Em encosta virada a Oeste identificou-se uma lasca em quartzo filoniano branco e uma
aparente raspadeira retocada em rocha metassedimentar.
Registo fotográfico

12

13

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 7

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 250m

Topónimo Monte do Pisão
Coordenadas (UTM ED50) 0649024 - 4331210 (4m erro)

Coordenadas (Lx) 273982,66 - 238969,25

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Estrutura

Freguesia Assunção

Cronologia Indeterminado

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Indeterminado

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Apoios de LE

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização Na base da encosta sobre a margem de inundação do Rio Caia, encontra-se uma estrutura
subquadrangular (com cerca de 2.40m x 2.80m) em muito maus estado de conservação. Frações da parede
baixa que a delimitavam estão no local mas deslocados da base. É construído em aparelho de pedra e
argamassa de cal, com alguns fragmentos de tijolo maciço e o piso parece ser em lajes pétreas. A estrutura
encontra-se na proximidade do Monte do Pisão, pelo que esta poderia ser uma estrutura relacionada com a
atividade de pisoar pano.
Registo fotográfico

14

15

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
204

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 8

Data Janeiro 2018

CMP 385

Altitude 270m

Topónimo Quinta de S. Pedro
Coordenadas (UTM ED50) 0648794 - 4331067 (4m erro)

Coordenadas (Lx) 273751,26 - 238828,43

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Mancha de ocupação

Freguesia Assunção

Cronologia Romano

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Indeterminado

Uso do solo Agrícola, Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Apoios de LE

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Monte

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN371

Visibilidade para artefactos Média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico.
Caracterização No topo de monte sobre o Rio Caia, no lado SE, identificou-se uma pequena mancha de
dispersão de materiais, pouco frequentes, constituída por imbricis, tegulae e lateris, numa envolvente com
cerca de 20m de raio. A dispersão prolonga-se para NO, no interior de uma propriedade com vedação alta
onde não foi possível entrar.
Registo fotográfico

16

17

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 9

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 297m

Topónimo Barranco de S. Miguel 6
Coordenadas (UTM) 649756 – 4332284 (ponto central)

Coordenadas (Lx)

Categoria Construído e Etnográfico

Concelho Arronches

Tipologia Tapada

Freguesia Assunção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Agrícola

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Plataforma artificial

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Elevada a média

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Área cercada. Contorno tendencialmente quadrangular. Terreno recentemente lavrado para
plantio. Muro de contenção levantado com sobreposição de lajes e blocos de metassedimento, com utilização
de argilas locais pouco depuradas como matéria-prima ligante. Parcela elevada pela acumulação de
sedimentos. Cobertura herbácea esparsa em crescimento.
Registo fotográfico
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 10

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 301m

Topónimo Barranco de S. Miguel 7
Coordenadas (UTM) 649663 - 4332506

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Lomba de elevação suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Em raio com cerca de 40 metros, no cume de esporão / lomba de desenvolvimento pouco
expressivo, embora de maior altitude na paisagem circundante, dispersão de materiais líticos com vestígios de
aproveitamento: calhaus e blocos de quartzito de quartzito maioritariamente caracterizados por talhe unifacial.
Registo fotográfico

20

21

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro

18009 – EDF EN PORTUGAL – Central Fotovoltaica de Arronches
207

EDF EN PORTUGAL
CENTRAL FOTOVOLTAICA DE ARRONCHES
ESTUDO PRÉVIO
VOLUME 1 - RELATÓRIO

Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 11

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 298m

Topónimo Barranco de S. Miguel 8
Coordenadas (UTM) 649728 - 4332409

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Em dispersão que assume, aproximadamente, um raio de 20 metros, foram identificados
lascas e um núcleo em quartzito.
Registo fotográfico

22

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 12

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 292m

Topónimo Barranco de S. Miguel 9
Coordenadas (UTM) 649816 - 4332185

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Núcleo de quartzito de talhe unifacial.
Registo fotográfico

23

24

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 13

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 283m

Topónimo Barranco de S. Miguel 10
Coordenadas (UTM) 650027 - 4332098

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Concentração de seixos de quartzito com talhe unifacial e bifacial. Um terceiro exemplar
sugere utilização como machado / martelo, apresentando indícios de gume em uma das extremidades.
Registo fotográfico

25

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 14

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 286m

Topónimo Barranco de S. Miguel 11
Coordenadas (UTM) 650178 – 4332158 649782 – Coordenadas (Lx)
4332083 / 649543 - 4332152
Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Via

Freguesia Assunção

Cronologia Moderno / Contemporâneo?

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Vale aplanado

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Antigo caminho acompanhado por muro lateral. Zonas da parede rompidas preenchidas por
lixos de construção. Faces revestidas com argamassa. Ao longo do percurso estabelece duas curvas.
Depressão do traçado foi colmatada com entulhos atuais. Prolonga-se para o exterior da AI e encontra-se
representado cartograficamente. Troço parcialmente assente em afloramento, eventualmente com sulcos.
Sedimentos na superfície não permitem a observação das características. Parte do percurso desenvolve-se
em aterro. Visibilidade bastante condicionada, a espaços, pela densa vegetação herbácea. Linha de água
contígua encontra-se encanada.
Registo fotográfico

26
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 15

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 286m

Topónimo Barranco de S. Miguel 12
Coordenadas (UTM) 650240 - 4331964

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Núcleo discóide de quartzito, fragmentado.
Registo fotográfico

28
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 16

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 285m

Topónimo Barranco de S. Miguel 13
Coordenadas (UTM) 650328 - 4331921

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achado isolado

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / Central Fotovoltaica

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta suave

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Núcleo sobre seixo rolado de quartzito.
Registo fotográfico
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 17

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 275m

Topónimo Barranco de S. Miguel 14
Coordenadas (UTM) 649816 - 4331734

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário EDF EN PORTUGAL UNIPESSOAL,
Lda. (arrendatário)

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - Central

Ameaças Construção / LTE

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Vale aplanado

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Núcleo e lasca retocada, ambos sobre seixos rolados de quartzito.
Registo fotográfico
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 18L

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 273m

Topónimo
Coordenadas (UTM) 649398 - 4331643

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Anta

Freguesia Assunção

Cronologia Neo-Calcolítico

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Médio - Elevado

Uso do solo Charca / Lagoa / Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / LTE / Alagamento

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Vale aplanado

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Monumento megalítico. Estrutura bem definida. Três esteios elevados preservados. Corredor
bem delineado, orientado a 108º Nascente. Organizado com recurso a blocos de metassedimento. Localiza-se
à beira de charca / lagoa atualmente recuada, ficando muito próxima de zona alagadiça que variará consoante
a intensidade da pluviosidade. Em redor, zona percorrida pela água. Surgem, dispersos, materiais líticos com
vestígios de talhe.
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Registo fotográfico

34

35

36

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 19

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 293m

Topónimo
Coordenadas (UTM) 649282 - 4331461

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico / Etnográfico

Concelho Arronches

Tipologia Lagar?

Freguesia Assunção

Cronologia Indeterminada

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Linha de transporte elétrico

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Terraço

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Pisão? Ruína de pequena estrutura localizada em terraço sobre o Rio Caia. Peso em granito,
com dois entalhes (15cmx10cm e 4cm de profundidade máxima), associado. Construção rústica, assume
260cm de largura e 280cm de comprimento percetíveis. Delineada por duplo paramento (60cm de largura
exterior). Contorno planimétrico de tendência rectangular. Pedras cravadas em posição vertical. Terreno com
cascalheira. Abundância de calhaus e blocos de quartzito. Não se identificaram líticos trabalhados.
Registo fotográfico

37
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 20

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude m

Topónimo Quinta dos Piornos
Coordenadas (UTM) 649050 - 4331627

Coordenadas (Lx)

Categoria Arquitetónico / Etnográfico

Concelho Arronches

Tipologia Casal rústico

Freguesia Assunção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Indeterminado

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Linha de transporte elétrico

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Conjunto agrícola parcialmente em ruína. Propriedade vedada, apenas foi avaliada à
distância.
Registo fotográfico

39

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 21

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 279m

Topónimo
Coordenadas (UTM) 649772 - 4331787

Coordenadas (Lx)

Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Achados dispersos

Freguesia Assunção

Cronologia Pré-História

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pastorícia

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Linha de transporte elétrico

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Vale aplanado

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Dois núcleos em quartzito, apresentando talhes unifacial e bifacial, respetivamente.
Registo fotográfico
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Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Central Fotovoltaica de Arronches
Nº 22

Data Janeiro de 2018

CMP 372

Altitude 279 m

Topónimo Porto Mane
Coordenadas (UTM) 648320 – 4331400 / 648420 – Coordenadas (Lx)
4331330 / 648380 - 4331240
Categoria Arqueológico

Concelho Arronches

Tipologia Via

Freguesia Assunção

Cronologia Época Romana

Lugar Arronches

Classificação Inexistente

Proprietário Não identificado

Valor cultural Baixo

Uso do solo Caminho rural / olival

Posição v. projeto AI - LTE

Ameaças Construção / Linha de transporte elétrico

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso EN516

Visibilidade para artefactos Média a reduzida

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido
Caracterização Em alternativa à localização da Via de Porto Mane (CNS17227): caminho murado, com
calçada. Eventuais marcas de rodado de carroça. Ocorrência encontra-se assinalada em estradão divergente.
Não se evidencia qualquer evidência de estrada no ponto apurado em pesquisa documental. Ambos estão
registados cartograficamente. Embora não consistente, esta localização fica como alternativa.
Registo fotográfico

42

Responsáveis: Fernando Robles Henriques, João Caninas e Mário Monteiro
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Anexo 3. Zonamento da prospeção arqueológica

Zonamento (visibilidade do solo) da prospeção arqueológica sobre ortofotomapa.
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Zona

VE
VA

Caracterização

A

Elevada
Elevada a
Média

Área cercada por muro de contenção de terras.
Terrenos recentemente lavrados. Cobertura
herbácea em crescimento

Registo fotográfico

100

B

Elevada
Reduzida a
nula

Pastagem. Tapete herbáceo rasteiro e denso.
Solos sujeitos a lavras frequentes. Materiais líticos
levantados pelos remeximentos.

101

C

Reduzida a
nula
Nula

Parcela de pastagem alta e cerrada.

102

D

Elevada
Elevada a
média

Baldio. Zona de terrenos incultos utilizados para
pastoreio, com coberto herbáceo baixo e denso.

E

-

Áreas vedadas. Não percorridas.

104
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Zona

VE
VA

Caracterização

F

Elevada
Média a
reduzida

Zona de olival tradicional com solo frequentemente
limpo.

Registo fotográfico

105

G

Média a
reduzida
Reduzida a
nula

Galeria ripícola. Margens do Rio Caia com
vegetação alta e muito fechada.

Zona. Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação atual e/ou
visibilidade, com dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros. VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA =
visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
Graus de visibilidade. Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a
incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo;
Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a
observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a
progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada,
impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais,
pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na
totalidade da área considerada; Div = diversos graus de visibilidade.
Caracterização. Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.
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ANEXO 3 – PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) de construção da
Central Fotovoltaica de Arronches, cuja implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, a
empresa EDF EN Portugal.
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o
cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a
fase de construção.
Por seu lado, o Dono da Obra integrará no Processo de Consulta da obra da Central Fotovoltaica de
Arronches um documento que poderá ser genericamente designado como “Cláusulas Técnicas
Ambientais”, que inclui as medidas de minimização para a fase de construção, bem como a Planta de
Condicionamentos que abrange a área de implantação do projeto da Central, comprometendo desta
forma o Empreiteiro à sua implementação.
Assim, a gestão ambiental da obra irá consistir num serviço de assistência técnica ambiental, dirigido
fundamentalmente para a fiscalização da aplicação das medidas de minimização por parte do
Empreiteiro durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange também o
acompanhamento arqueológico.
O PGAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de gestão ambiental da
obra e quais as suas responsabilidades, estabelece os procedimentos que a equipa de gestão
ambiental terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objectivos principais:

-

Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das medidas de minimização da fase de
construção constantes na DIA;

-

Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra;

-

Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor;

-

Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais ajustadas
a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra.
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2. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Central Fotovoltaica de Arronches localiza-se no distrito de Portalegre, no concelho de Arronches e
na freguesia de Assunção.
A Central terá uma potência de 19,8 MW. A transformação de energia solar em energia elétrica é
efetuada nos painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos serão instalados numa estrutura de
suporte metálica fixa.

A Central Fotovoltaica de Arronches será constituída por:

-

74 717 Módulos fotovoltaicos instalados em 206 Linhas;

-

374 Caixas de junção que ficam fixas na estrutura metálica de suporte dos módulos
fotovoltaicos;

-

94 Caixas de agrupamento que ficam igualmente fixas na estrutura metálica de suporte dos
módulos fotovoltaicos;

-

10 Inversores/Transformadores que ficam instalados em estruturas pré-fabricadas; e

-

1 Posto de seccionamento.
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3. ENTIDADES
INTERVENIENTES
RESPONSABILIDADES

NA

GESTÃO

AMBIENTAL

E

RESPETIVAS

São intervenientes no processo de gestão ambiental as seguintes entidades:

-

Dono da obra;

-

Empreiteiro; e

-

Equipa de Gestão Ambiental.

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima
referidas.
Dono da Obra
O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível da Gestão
Ambiental da Obra, nomeadamente:
Garantir o cumprimento do apresentado na DIA relativamente à fase de construção;
Fornecer o PGAO às demais entidades intervenientes na Gestão Ambiental da Obra;
Contratar a Equipa de Gestão Ambiental (EGA);
Acompanhar a implementação do PGAO;
Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Gestão Ambiental da Obra;
Comunicar à Comissão de Avaliação a adopção de medidas de minimização não previstas, ou a
alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser consideradas
necessárias no decorrer da empreitada, bem como as eventuais alterações ao projeto que
venham a ser consideradas;
Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais comunicações de
entidades externas (ex.: entidades oficiais) que possam ter implicações no processo de Gestão
Ambiental da Obra;
Remeter à Comissão de Avaliação os Relatórios de Gestão Ambiental da Obra (RGAO) com a
periodicidade definida no PGAO.
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Empreiteiro
Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os sub-contratados
que possam intervir na obra:
Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra;
Manter o Dono da Obra, a EGA e a Equipa de Acompanhamento Arqueológico (EAArq)
informadas quanto à calendarização e evolução da obra;
Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à
empreitada;
Implementar o programa de gestão de resíduos previsto nas Cláusulas Técnicas Ambientais do
Caderno de Encargos assegurando que o processo de recolha/transporte/destino final dos
resíduos é efetuado por uma empresa devidamente acreditada e cumpre o estipulado na
legislação em vigor;
Implementar as medidas de minimização previstas na DIA e/ou no PGAO, aplicáveis à sua
atividade, reunidas nas Cláusulas Técnicas Ambientais;
Implementar medidas correctivas que venham a ser recomendadas pela EGA e aprovadas pelo
Dono da Obra e/ou Comissão de Avaliação;
Desenvolver acções de Sensibilização Ambiental para todos os colaboradores;
Reportar à EGA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham a ser
dirigidas;
Assegurar que a informação relativa à gestão ambiental e acompanhamento arqueológico é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros;
Dar conhecimento à EGA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser
sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na DIA e/ou no PGAO,
ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da obra;
Estar presente em todas as reuniões com relevância para a Gestão Ambiental da Obra.
Com acompanhamento e orientação da Equipa de Acompanhamento Arqueológico, delimitar os
achados arqueológicos constantes da Planta de Condicionamentos, que se situem a menos de
50 m do local de implantação do projeto.
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Equipa de Gestão Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico)
A Equipa de Gestão Ambiental da Obra deverá incluir, pelo menos, um técnico de gestão ambiental, e
um técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela Direcção-Geral
do Património Cultural.
Sempre que se revele necessário, a equipa de gestão ambiental será reforçada por técnicos
especialistas de variadas áreas, e em particular, um biólogo.
O técnico de gestão ambiental da obra é responsável por:
Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PGAO que
incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização constantes nas
“Cláusulas Técnicas Ambientais” do Caderno de Encargos e descritas no Quadro 1;
Verificar o cumprimento dos Planos de Gestão de Resíduos (PGR) e de Recuperação das
Áreas Intervencionadas (PRAI);
Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que incluirá a
DIA, o PGAO, incluindo a planta de condicionamentos, e as Condições Técnicas Ambientais, a
que o Empreiteiro se encontra obrigado. Este dossier ficará acessível a todos os intervenientes.
Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efectuadas, os relatórios a
apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente, bem como outros documentos relevantes
relacionados com a ação de gestão/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos os
intervenientes;
Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das
medidas de minimização;
Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de minimização,
para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que podem surgir no
decorrer da obra;
Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável;
Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;
Inventariar as espécies arbóreas que eventualmente venham a ser abatidas;
Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das medidas de
minimização preconizadas no PGAO;
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Efectuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EGA deverá ser ajustada às
necessidades em função do desenvolvimento da obra;
Proceder, em cada visita efectuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações
Ambientais – identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação
ambiental em vigor, com a DIA ou com o PGAO, ou situações que ainda não constituam Não
Conformidades mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua
correção/melhoria;
Elaborar três relatórios para entrega à respetiva entidade competente. O primeiro relatório será
entregue 15 dias após a visita ao local do projeto, a realizar pela equipa de fiscalização
ambiental, projetista e empreiteiro, após o projeto ter sido devidamente piquetado e incluirá a
informação necessária para que a Autoridade de AIA possa ter noção dos eventuais ajustes que
o projeto venha a sofrer e do desempenho de toda a equipa afecta à obra. O segundo relatório
será entregue sensivelmente a meio do período de construção e incluirá toda a informação
necessária a um bom entendimento da evolução dos trabalhos e do modo como as medidas de
minimização foram cumpridas. O terceiro e último relatório será entregue no final da obra e
incluíra, para além do tipo de informação prevista constar no primeiro relatório, o resultado final
das medidas relativas à integração paisagística;
Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PGAO, nomeadamente no que respeita às
medidas de minimização preconizadas no mesmo.
O técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra tem a responsabilidade de:
Obter da Direcção-Geral do Património Cultural a autorização para a realização dos trabalhos,
no âmbito da legislação em vigor;
Elaborar um inventário das ocorrências patrimoniais existentes na área do projeto para fornecer
ao empreiteiro;
Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do
projeto, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo ainda áreas de estaleiro,
depósitos temporários e empréstimo de inertes.
Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico
final do projeto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, implementando
medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos;
No caso de prever a afetação das ocorrências pela execução do projeto, o arqueólogo deverá
efetuar o seu registo, para memória futura;
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Efetuar acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em
relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento consiste na
observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo (desmatação e
decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e de escavação
no solo e subsolo. Atendendo à natureza dos vestígios identificados, recomenda-se a prioridade
para

técnico

com

experiência

no

reconhecimento

de

materiais

pré-históricos,

de

reconhecimento de indústrias líticas pré-históricas. Os achados móveis colhidos no decurso da
obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património
cultural;
Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão
determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direcção Geral do
Património Cultural, e só após a sua aprovação é que serão implementadas;
Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão
de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à
Direcção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes
com o objectivo de minimizar os impactes;
As acções previstas deverão incluir a verificação da sinalização prevista ser implementada pelo
empreiteiro, sempre que se justifique;
Verificar a implementação adequada das medidas de minimização constantes nas cláusulas
técnicas ambientais do caderno de encargos relativas ao património, através das acções
descritas no Quadro 1;
Garantia da salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a
afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral;
Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências arqueológicas que,
eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, de tal
forma que não se degrade o seu estado de conservação actual ou efectuar o seu registo,
mediante representação gráfica, fotográfica e textual. Os achados móveis deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural;
Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; e
Elaborar dois relatórios, sendo que o primeiro relatório será entregue sensivelmente a meio do
período de construção e o segundo relatório, será entregue no final da construção à Direcção
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Geral do Património Cultural. No 1.º relatório deverá constar uma breve descrição e
caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos
realizados pela equipa naquele período.

3.1. Calendarização da Gestão Ambiental e Acompanhamento Arqueológico da Obra
O técnico de gestão ambiental irá deslocar-se à obra com a seguinte periodicidade:

-

Quinzenalmente: durante as fases com intervenções de maior vulto; e

-

Mensalmente: durante as restantes fases e quando se verificarem más condições climatéricas.

A EDF EN Portugal disporá de Equipa de Fiscalização da obra civil, a qual estará em obra quase
continuamente. Essa equipa colaborará com a equipa de ambiente, no sentido da fiscalização do
cumprimento dos condicionamentos e medidas ambientais.
A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o
desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias
para resolução de situações pontuais.
O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as actividades que
estejam a decorrer correspondam a:

-

desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação e regularização do terreno
nos locais de incidência da obra; e

-

escavações no solo relacionadas com a abertura das valas de cabos e de caminhos de acesso.

3.2. Conteúdo e periodicidade dos relatórios a elaborar
Os relatórios de gestão ambiental relativos a cada visita abordarão os seguintes aspetos:

-

Evolução dos trabalhos de construção;

-

Conformidades e não conformidades detetadas durante a inspeção efetuada na obra;

-

Ocorrências de acidentes ambientais e medidas correctivas adoptadas;

-

Dificuldades manifestadas pelo empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a
alterações de não conformidade;
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-

Aspectos a melhorar pelo empreiteiro;

-

Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se
necessárias;

-

Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental do
empreiteiro; e

-

Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares.

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação
adicional relevante não especificada.
Atendendo à dimensão da obra em causa, e consequentemente ao reduzido período de
desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados três relatórios de gestão ambiental. O
1.º relatório será entregue no início da fase de construção, o 2.º relatório no final da fase de maior
intervenção e o outro no final da obra, após ser feita a vistoria geral de verificação da adequada
implementação do Plano de Recuperação Paisagística.
A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em dois
relatórios. Essa documentação incluirá o registo das ocorrências situadas nas proximidades da frente
de obra e de ocorrências que, entretanto, sejam encontradas no decurso das obras. Quando
terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será elaborado um
relatório global, que integrará toda a informação constante nos vários relatórios de progresso, o qual
será entregue na Direcção Geral do Património Cultural. O relatório final conterá uma memória
descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos referidos, e sempre que se considere
necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção cartográfica das
ocorrências.
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA
Apresenta-se no quadro seguinte o conjunto de medidas de minimização propostas no EIncA,
relativamente à fase de construção, que deverão ser transpostas para o Caderno de Encargos e terão
de ser implementadas pelo Empreiteiro.
Quadro 1 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento.
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1.

Durante a construção terão de ser respeitados os condicionamentos indicados na Planta de
Condicionamentos (Desenho 23), bem como as que eventualmente vierem a ser identificadas pela
Equipa de Gestão Ambiental e/ou Arqueológico da Obra.

2.

Assegurar a implementação do Plano de Gestão Ambiental da Obra.

3.

Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito
preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento
consiste na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo
(desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e de
escavação no solo e subsolo. Atendendo à natureza dos vestígios identificados, recomenda-se a
prioridade para técnico com experiência no reconhecimento de reconhecimento de indústrias líticas préhistórica. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultura.

4.

De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais
vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que
informar o Dono da Obra com pelo menos 8 dias de antecedência sobre a previsão das ações
relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações
de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a
fundação dos apoios da linha elétrica e vala para instalação dos cabos elétricos), a fim de ser
providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra.

5.

Delimitação com fita sinalizadora as ocorrências a conservar, de modo a garantir a sua integridade física
no decurso da fase de construção.

6.

Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico final do
projeto e as ocorrências interesse patrimonial já identificadas, implementando medidas de minimização
ou anulação de eventuais impactes negativos.

7.

Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de
imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à Direção Geral
do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o objetivo de
minimizar os impactes.

8.

Garantia da salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afetar
diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.

9.

Caso eventualmente se verifique a necessidade de abater árvores com estatuto de proteção, garantir
que são obtidas antecipadamente as devidas autorizações por parte das entidades competentes,
instruindo o processo legalmente associado, e proceder à necessária compensação de repovoamento.

Planeamento dos
Trabalhos,
Estaleiro e áreas
a intervencionar

10. Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a execução
das obras, onde se verificam ações que envolvem a exposição do solo a nu (desmatação, limpeza de
resíduos e decapagem de terra vegetal) ocorra preferencialmente no período seco. A programação das
obras de modo a não coincidir com a época de chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos
de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as
necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da
sua capacidade erosiva.
11. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação em termos
de ruído e circulação de veículos pesados.
12. Restringir as atividades de construção, com especial atenção para as operações mais ruidosas, ao
período diurno (7h-20h), de modo a não causar incómodos significativos à população.
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Quadro 1 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação).
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
13. Se possível, utilização de mão-de-obra local para a generalidade das obras de construção civil.
14. Dar instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra
(sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a
cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais.
15. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes
locais:

Planeamento dos
Trabalhos,
Estaleiro e áreas
a intervencionar









Áreas do domínio hídrico;







Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

Áreas inundáveis;
Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
Perímetros de proteção de captações;
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN)
Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;
Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
Áreas de ocupação agrícola;
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
Zonas de proteção do património.

16. A área de estaleiro deverá ser vedada com barreiras de proteção e ser colocadas placas de aviso das
regras de segurança a observar, bem como a calendarização das obras.
17. O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção,
preferencialmente em áreas degradadas, em zonas afastadas dos locais com utilização sensível ao
ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação, devendo ser privilegiados locais de declive
reduzido, com acesso próximo, junto à maior frente de obra.
18. As instalações sanitárias do estaleiro deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá que
ser removida no final das obras.
19. Balizar as zonas a serem intervencionadas com uma margem de 5 m ficando a circulação de veículos e
máquinas limitados às zonas definidas.
20. Não interromper, em caso nenhum, o fluxo de linhas de água.
21. Não utilizar os recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
22. Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas e,
eventualmente, utilização de sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e sobre
todas as áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias secos e ventosos.
23. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e
escolas).
24. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. A saída de
veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser
feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.
Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos
para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
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Quadro 1 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação).
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
26. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
27. A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deve ser feita numa bacia de
retenção, a criar junto a um local de passagem preferencial das autobetoneiras e no final da betonagem
todo o material deverá ficar incorporado por exemplo na plataforma de um acesso.
28. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas para depósito.
29. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este deverá ser efetuado em locais
legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: Áreas do
domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada
infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional
(RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com estatuto de proteção,
nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais
sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de
ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património.

Planeamento dos
Trabalhos,
Estaleiros e áreas
a intervencionar

30. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das
obras, as terras deverão ser provenientes de locais legalmente autorizados. Deverão ser respeitados os
seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: as terras de empréstimo devem ser
provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte; as terras de
empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de
massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de
captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a conservação da
natureza; outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de flora
e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de
vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na
proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património.
31. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a execução
dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões
gasosas.
32. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a verificar as suas
condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora
admissíveis sejam violados.
33. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
34. Verificação do cumprimento dos níveis sonoros emitidos pelos diversos equipamentos, acessórios da
central de acordo com a legislação em vigor. Caso se verifique necessário terão que ser implementadas
medidas corretivas.
35. Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso à
central pela circulação de veículos pesados durante a construção.
36. Após conclusão dos trabalhos de construção, as zonas de trabalho deverão ser meticulosamente
limpas, com remoção do estaleiro e de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de
materiais, entre outros.
37. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas no decurso da
obra.
38. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que sejam tenham
sido eventualmente afetados pelas obras de construção.
39. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.
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Quadro 1 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação).
FASEAMENTO
Desmatação e
Movimentação
de Terras

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
40. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação
e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados
ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas onde possam vir a provocar a degradação da
qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização dos solos por compostagem.
41. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de
serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.

Gestão de
Materiais,
Resíduos e
Efluentes

42. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de construção
(embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor no
estaleiro, para posterior transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento
para os operadores de gestão de resíduos indicados pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência
Portuguesa do Ambiente.
43. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
44. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
45. São proibidas queimas a céu aberto.
46. As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, a ocorrer in situ, devem ser
efetuadas dentro do estaleiro, em local próprio, devidamente impermeabilizado e contemplando um
sistema de recolha de efluentes, para posterior encaminhamento para destino final adequado.
47. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame na zona de obra, deve o empreiteiro providenciar a
remoção dos solos afetados para locais adequados, onde não causem danos ambientais adicionais.
48. Definir e implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de execução do
projeto.

Recuperação
Paisagística

49. Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção da central,
nomeadamente, zonas de armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e inertes, bermas de
caminhos e taludes.
50. Na recuperação referida na medida anterior, as zonas intervencionadas deverão ser cobertas com terra
vegetal.
51. Plantação de vegetação que garanta a estabilização do solo e evite o levantamento de poeiras na zona
de implantação dos painéis fotovoltaicos.
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5. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

5.1. ENQUADRAMENTO
O presente documento constitui o Processo de Comunicação e Tratamento de Reclamações/Informações
(PCTRI) do Projeto da Central Fotovoltaica de Arronches, cuja implementação é da responsabilidade do
Dono da Obra, nomeadamente a empresa, EDF EN Portugal.
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de divulgar informação
relevante sobre o projeto e recolha e tratamento de todas as reclamações ou pedidos de informação
dirigidas por entidades oficiais, associações ou pela população em geral.
Para o efeito, o Dono da Obra irá criar um circuito de recolha e análise de eventuais reclamações e/ou
pedidos de informação designado por Canal de Comunicação, a implementar nas fases de construção e
exploração do projeto.

5.2. ÂMBITO E AÇÕES A IMPLEMENTAR
Este processo consiste num serviço de assistência à população em geral, dirigido fundamentalmente para
a divulgação de informação relevante sobre o projeto e recolha e análise de reclamações decorrentes da
construção e exploração do Projeto da Central Fotovoltaica de Arronches. O serviço de assistência
incluirá, ainda, a elaboração de relatórios onde se descreve a análise efetuada às reclamações recolhidas,
e as respetivas ações que foram tomadas sempre que se justifique, bem como as respostas a eventuais
pedidos de informação relativos ao projeto. Para o efeito está previsto que seja implementado um canal de
comunicação que permita o contato fácil e direto da população em geral e os responsáveis pela instalação
e exploração da Central Fotovoltaica de Arronches.
O PCTRI, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo e quais as suas
responsabilidades, estabelece os procedimentos que os responsáveis terão de realizar, de forma a
concretizar os seguintes objetivos principais:
Divulgação de informação relevante sobre o projeto;
Recolha e análise de reclamações que tenham sido apresentadas;
Definições das ações conducentes à correção dos fatores que originaram as reclamações, caso
as mesmas sejam pertinentes e justificáveis;
Recolha e análise de pedidos de informação que tenham sido solicitados;
Compilação da informação necessária no sentido de fornecer as respostas aos pedidos de
informação solicitados; e
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Elaboração de relatórios periódicos com indicação do modo como as ações previstas
implementar foram executadas, bem como a posterior avaliação da sua eficácia, e ainda a
justificação da não consideração das reclamações que não se revelaram pertinentes.
O Canal de Comunicação será implementado previamente ao início das obras e irá manter-se durante a
vida útil do projeto. Para o efeito será efectuada a divulgação de informação relevante sobre o projeto e da
existência do Canal de Comunicação no concelho e freguesia onde se insere o projeto da Central
Fotovoltaica de Arronches (concelho de Arronches e na freguesia de Assunção). Neste local será
disponibilizado um panfleto com a informação das principais características do projeto, bem como das
medidas de minimização e das monitorizações a aplicar (que se Anexa).
Considera-se adequado criar condições para receção de reclamações e recolha de pedidos de informação
em duas situações distintas, uma durante a fase de construção e outra na posterior fase de exploração,
variando entre si apenas na frequência de recolha de reclamações/pedidos de informação, ou seja,
durante a fase de exploração serão disponibilizadas Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de
Informação na Câmara Municipal de Arronches e na respetiva Junta de Freguesia de Assunção, que serão
recolhidas semestralmente, enquanto que durante a fase construção as fichas serão disponibilizadas na
referida freguesia e ainda no estaleiro de obra, sendo efetuada a recolha mensal. De salientar que para
além das fichas será disponibilizado um email e um n.º de telemóvel, que permitirão um acompanhamento
e resposta em tempo real às questões colocadas.

5.3. ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E RESPETIVAS
RESPONSABILIDADES
Os intervenientes com responsabilidades no processo de comunicação são os seguintes:
Dono da obra;
Empreiteiro; e
Câmara Municipal de Arronches e respetiva Junta de Freguesia de Assunção.
Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima
referidas.
Dono da Obra
O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do processo de
comunicação, nomeadamente:
Garantir o cumprimento da legislação em vigor;
Fornecer o PCTRI às demais entidades intervenientes no processo;
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Fazer a divulgação da existência do PCTRI e do seu modo de funcionamento na Câmara
Municipal de Arronches e na respetiva Junta de Freguesia de Assunção onde se insere o
projeto e numa reunião de obra, preferencialmente na 1ª reunião;
Distribuir Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de Informação e assegurar que as
mesmas estarão sempre disponíveis na Câmara Municipal de Arronches e na respetiva Junta
de Freguesia de Assunção durante as fases de construção e exploração do projeto;
Divulgar eventuais informações relevantes sobre o projeto junto da Câmara Municipal de
Arronches e na respetiva Junta de Freguesia de Assunção;
Efetuar consultas periódicas aos locais onde podem ser apresentadas reclamações, de acordo
com o seguinte: em fase de obra – visitas mensais em fase de exploração – visitas trimestrais;
Manter operacional o email e o n.º de telefone para recolha e relato de informações e
reclamações durante a fase de construção e exploração do projeto;
Proceder, em cada visita, à análise das reclamações entretanto apresentadas, fazendo o seu
registo numa base de dados. Em resultado da análise efetuada informar o empreiteiro de como
proceder a fim de que sejam corrigidas as situações que originaram as reclamações
consideradas pertinentes;
Analisar os pedidos de informação e providenciar as respetivas respostas e reencaminhamento
das mesmas para quem as solicitou;
Durante a obra, fornecer informação à equipa de AAO para inclusão nos relatórios a enviar à
respetiva entidade competente.
Remeter à Câmara Municipal de Arronches e à respetiva Junta de Freguesia Assunção
anualmente os relatórios com descrição das soluções implementadas e esclarecimentos
prestados.
Empreiteiro
As obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os sub-contratados que possam
intervir na obra (durante a fase de construção) são:
Manter o Dono da Obra informado quanto às reclamações que venham a ocorrer;
Reportar ao Dono da Obra eventuais reclamações ou pedidos de informação que lhe venham a
ser dirigidos fora do canal de comunicação implementado;
Implementar as medidas correctivas que venham a ser recomendadas e aprovadas pelo Dono
da Obra;
Dar conhecimento ao Dono de Obra de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a
ser sentidas na implementação das ações corretivas recomendadas no PCTRI.
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5.4. PERIODICIDADE E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS A ELABORAR
Os relatórios a elaborar no âmbito do PCTRI serão anuais durante a fase de exploração do projeto e no
final da fase de construção será entregue um relatório. Os relatórios incluirão:
Uma base de dados com todas as reclamações recebidas, a qual irá sendo atualizada ao longo
do tempo;
A análise das reclamações recebidas durante o ano a que se refere o relatório, com indicação
na base de dados se a reclamação é pertinente ou não;
Tratamento efetuado às reclamações recebidas de acordo com o seguinte: se pertinente – quais
as ações implementadas ou previstas implementar para correção do fator que originou a
reclamação; se não pertinente – indicação sobre a razão pela qual não se justifica a
implementação de medidas/ações corretivas;
Dificuldades existentes na aplicação de medidas/ações que se venham a revelar necessárias
para a correção de eventuais fatores, com justificação quando essas medidas/ações não
puderem ser aplicadas por questões técnico-económicas;
Avaliação da eficácia das medidas/ações que tenham sido implementadas.
O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação adicional
relevante não especificada.
Na fase de exploração no caso de não existir qualquer reclamação ou pedido de informação durante um
ano, não será apresentado o relatório desse ano, informando-se, no entanto, a respetiva entidade
competente desse facto.
O 1.º Relatório, a ser entregue no final da fase de construção, irá conter a informação relativa aos postos
de trabalho criados, com indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas recrutadas, e o
meio de transporte utilizado na deslocação casa-trabalho.
O relatório do PCTRI referente à fase de construção será incluído no Relatório Final de Gestão Ambiental
da Obra.
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
FICHA DE RECLAMAÇÃO

LOCAL DE RECEÇÃO DA RECLAMAÇÃO:
Câmara Municipal de Arronches .......................................................................................
Junta de Freguesia de Assunção ......................................................................................
Central Fotovoltaica de Arronches ....................................................................................
IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE:
Nome:
Contato telefónico:
Morada:
RESIDENTE NA ZONA?

SIM

NÃO

DATA:
---------------/--------/-------TIPO DE RECLAMAÇÃO:

SUGESTÕES:
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
FICHA DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO

LOCAL DE RECEÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Câmara Municipal de Arronches .......................................................................................
Junta de Freguesia de Assunção ......................................................................................
Central Fotovoltaica de Arronches ....................................................................................
IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE:
Nome:
Contato:
Morada:
RESIDENTE NA ZONA?

SIM

NÃO

DATA:
---------------/--------/-------INFORMAÇÃO SOLICITADA:

SUGESTÕES:
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6. PLANTA DE CONDICIONAMENTOS
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