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1 Introdução
1.1

Identificação do projeto e fase de desenvolvimento

O presente documento constitui o Relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto
da Barragem de Gebelim. O projeto foi desenvolvido pela empresa Campo d’Água,
Engenharia e Gestão Lda., em maio de 2015. Em concordância com o estado de
desenvolvimento do projeto, o EIA é apresentado em fase de Estudo Prévio.

1.2

Identificação do proponente

O proponente do projeto da Barragem de Gebelim e Dono de Obra é a Câmara Municipal de
Alfândega da Fé, com morada no Largo de D. Dinis, 5350-014 Alfândega da Fé.

1.3

Autoridade de AIA

Tendo em conta que o projeto se enquadra na alínea g) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, e com base na lista das autoridades de AIA1, a Autoridade
de Avaliação de Impacte Ambiental para o caso do presente projeto é a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), com sede na Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585, 2610-124
Amadora.

1

Disponível em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Autoridades%20AIA/Tabela_Autoridade_AIA_tipologia.xlsx
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Equipa técnica e período de elaboração do EIA

O EIA da Barragem de Gebelim foi desenvolvido pela empresa ENGIRECURSOS, Consultoria
em Engenharia e Ambiente, Lda., que para o efeito constituiu a equipa técnica com a
composição que consta do quadro apresentado nas páginas iniciais deste documento. A
elaboração do presente EIA decorreu sobretudo entre março e junho de 2017.

1.5

Enquadramento legal

O regime jurídico do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se
presentemente regulado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do
Conselho de 27 de Junho de 1985).
Na alínea g) do n.º 10 do Anexo II daquele diploma referente aos projetos de “Barragens e
outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente (não
incluídos no anexo I)” é obrigatória a sujeição a procedimento de AIA nos casos de “barragem
de terra com altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m”.
Na presente situação, a barragem de Gebelim tem uma altura ≥ 15 m, volume ≥ 1 hm3 e
albufeira ≥ 5 ha, pelo que se impõe a obrigação legal de submissão do projeto a procedimento
de AIA.

1.6

Antecedentes do projeto

Como antecedentes do projeto há a referir que o mesmo se relaciona com a existência atual
do regadio da Camba, localizado no concelho de Alfândega da Fé, construído em 1998 por
iniciativa da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, o qual beneficia atualmente
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uma área de cerca de 320 ha. O presente projeto integra-se com o perímetro existente na
medida em que irá reforçar o regadio existente e, ao mesmo tempo, permitirá ampliar a área
de rega para mais cerca de 480 ha.

1.7

Conteúdo do EIA

Do Estudo de Impacte Ambiental fazem parte o presente Relatório e o Resumo Não Técnico
(apresentado em volume independente). Para além da presente Introdução (Capítulo 1), o
Relatório que aqui se apresenta inclui a apresentação dos objetivos e justificação do projeto
(Capítulo 2), a descrição do projeto (Capítulo 3), a caracterização da situação de referência
para os diferentes descritores ambientais (Capítulo 4), uma previsão da evolução da situação
de referência da zona de estudo na ausência de projeto (Capítulo 5), a identificação e
avaliação dos impactes ambientais do projeto (Capítulo 6), a identificação e descrição das
medidas propostas para minimizar os impactes negativos do projeto (Capítulo 7), uma análise
global de riscos (Capítulo 8), uma síntese dos impactes do projeto (Capítulo 9), a descrição
dos programas de monitorização propostos (Capítulo 10), a identificação das lacunas de
informação identificadas no desenvolvimento do EIA (Capítulo 11), um resumo das principais
conclusões (Capítulo 12) e a listagem das referências bibliográficas (capítulo 13).
Em cumprimento com o disposto no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
o EIA irá incidir sobre os seguintes fatores ambientais:
1.

Solos e uso dos solos

2.

Clima e meteorologia

3.

Recursos hídricos (superficiais e subterrâneos)

4.

Qualidade do ar

5.

Ruído

6.

Sistemas ecológicos (fauna e flora)

7.

Socioeconomia

8.

Ordenamento do território

9.

Património arquitetónico e arqueológico

10. Paisagem
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2 Objetivos e justificação do projeto
A construção da Barragem de Gebelim integra-se no projeto do Regadio de Vilar Chão /
Parada. Trata-se de um regadio novo a construir, beneficiando áreas a sul do Regadio da
Camba (existente), com o qual irá partilhar as infraestruturas de armazenamento e adução de
água.
O Regadio da Camba foi construído em 1988 por iniciativa da Direcção Regional de
Agricultura de Trás-os-Montes, tendo como origem de água a Barragem da Camba, localizada
a cerca de 5 km a norte da Barragem de Gebelim, e beneficiando uma área de cerca de 320 ha
de regadio. A construção da Barragem de Gebelim irá permitir não só reforçar a
disponibilidades de água ao regadio da Camba, mas também alargar a área de rega por mais
cerca de 480 ha entre as povoações de Vilar Chão e Parada, no concelho de Alfândega da
Fé, dando origem ao Regadio de Vilar Chão / Parada, abrangendo um total de cerca de 149
proprietários. Na Figura 2.1 mostra-se o esquema geral do Regadio de Vilar Chão / Parada,
onde se pode observar a forma como a Barragem de Gebelim se integra no conjunto do
projeto.
O projeto prevê beneficiar solos com boa aptidão agrícola, onde a atividade, na situação atual,
está limitada pela escassez de água, especialmente no período estival, altura em que as
necessidades hídricas de uma grande diversidade de culturas agrícolas são mais elevadas.
Assim, a execução deste aproveitamento hidroagrícola irá permitir a introdução de culturas de
regadio, sobretudo de Primavera/Verão, o que contribuirá muito positivamente para a
sustentabilidade e o relançamento da atividade agrícola nesta região, invertendo a tendência
atual de abandono/desinvestimento, com benefícios diretos nos rendimentos das explorações
agrícolas e indiretos na economia local e regional. Trata-se, portanto, de um projeto que visa
essencialmente objetivos de natureza económicos e sociais, onde a construção da Barragem
de Gebelim é um elemento fundamental.
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Barragem da Camba
(existente)

BARRAGEM
DE GEBELIM
Adutor a
construir
Conduta
existente

Área de
regadio

Figura 2.1 – Integração da Barragem de Gebelim no esquema geral de desenvolvimento dos Regadios da
Camba e de Vilar Chão / Parada (adaptado das peças desenhadas do estudo prévio)
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3 Descrição do projeto
3.1

Localização geográfica

A Barragem de Gebelim irá localizar-se na União das Freguesias de Gebelim e Soeima, do
concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, NUT III Terras de Trás-os-Montes. Toda
a albufeira resultante da sua construção desenvolver-se-á também dentro da freguesia de
Gebelim. A sua construção está prevista para a linha de água com o mesmo nome – ribeira
de Gebelim – a qual tem a particularidade de escoar de poente para nascente, sendo um
afluente da margem direita da ribeira de Vale Pereiro. Na Figura 3.1 mostra-se a localização
regional do projeto.

Figura 3.1 - Localização da zona do projeto - freguesias e concelho de Alfândega da Fé
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Descrição da barragem de Gebelim

No âmbito do Estudo Prévio para o Regadio do Planalto Vilar Chão / Parada foram estudadas
diversas alternativas para as origens de água de abastecimento do perímetro de Vilar Chão –
Parada, quer com base em origens existentes na região ou que pudessem ser criadas, tendo
em conta as disponibilidades de água e as inerentes condicionantes altimétricas.
Foram analisadas diversas modalidades de abastecimento com base nas barragens
existentes na região, nomeadamente as barragens da Camba, da Estevainha e do Baixo
Sabor. Concluiu-se que uma solução baseada nas barragens existentes não assegurava a
viabilidade necessária, pelo que foi adotada a solução de recorrer à albufeira da Barragem da
Camba, complementada com uma nova barragem a construir – a Barragem de Gebelim, a
qual constitui o objeto do presente estudo.
A escolha do local para a implantação da Barragem de Gebelim obedeceu a um conjunto de
critérios que incluíram:
1. Posição altimétrica suficientemente elevada para permitir a rega gota-a-gota de todo
o perímetro de Vilar Chão / Parada, sem bombagem;
2. Minimização do volume de aterro da obra, permitindo criar uma albufeira com um
volume da ordem de 1,0 hm3, devendo a barragem apresentar uma altura máxima da
ordem dos 35 m, e cuja bacia hidrográfica tivesse uma superfície da ordem dos 7,0 km2
(para gerar um escoamento mínimo em ano médio da ordem de 1,0 hm3);
3. Adequação das condições hidrológicas e geológico-geotécnicas;
4. Localização favorável para a implantação dos órgãos segurança e de exploração;
5. Facilidade de acessos.
Tendo em conta que as áreas mais altas do perímetro se situam aproximadamente à cota
530 m e que se deverá garantir uma pressão mínima à entrada do hidrante da ordem de
35 m.c.a. (metros de coluna de água) com uma perda de carga na adução e na rede de rega
da ordem dos 30 m, conclui-se que a barragem terá que ser construída num local da linha de
água com cota da ordem de 595 m. Na Figura 3.2 mostra-se a localização da barragem, da
albufeira, dos respetivos acessos e do adutor principal a construir, sobre fotografia aérea.
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Figura 3.2 - Implantação da Barragem de Gebelim sobre fotografia aérea (base Bing Maps)

A Barragem de Gebelim será do tipo barragem de terra com perfil zonado, prevendo-se que
a cota do nível de pleno armazenamento (NPA) se situe nos 635 m, dando origem a um
volume de água armazenada na albufeira da ordem dos 1015 dam3 e uma área inundada de
8,49 ha. O coroamento da barragem terá cerca de 8 m de largura e 145 m de comprimento
(Figura 3.3).
Os órgãos de segurança e exploração da barragem compreenderão; 1) um desvio provisório,
constituído por um canal retangular de entrada com cerca de 2 m de largura e conduta de DN
800, envolvida num maciço de betão armado; 2) um descarregador de cheias em canal aberto
de betão, dimensionado para um período de retorno de 1000 anos; 3) uma tomada de água
de tipo torre de secção circular com diâmetro de 2,5 m; 4) um descarregador de fundo, comum
à tomada de água.
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Figura 3.3 - Planta geral da barragem de Gebelim (Fonte: Estudo Prévio)
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O acesso ao coroamento da barragem será feito pela margem esquerda, a partir da estrada
de acesso à barragem da Camba. A partir desta estrada asfaltada, será regularizado e
prolongado um caminho florestal existente. Os caminhos de acesso ao coroamento da
barragem e à estrutura de saída da descarga de fundo e tomada de água ficarão com um
comprimento total da ordem de 2,6 km. Estes caminhos terão uma largura de 4,0 m, com
pavimento constituído por uma camada de agregado britado de granulometria extensa com
0,25 m de espessura e revestimento betuminoso superficial duplo. Não se prevê que seja feita
uma continuação desse novo caminho para a margem direita, depois de passar o coroamento
da barragem, ou seja, o mesmo servirá unicamente para aceder à barragem e, por isso, será
desprovido de qualquer trânsito.
A estimativa orçamental para a construção da Barragem de Gebelim e órgãos de segurança
e exploração aponta para um valor global da ordem dos 4 milhões de euros.
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4 Caracterização da situação de referência
4.1

Considerações gerais

Este capítulo é constituído pela caracterização da situação de referência da área que irá ser
objeto de intervenção no âmbito do projeto, apoiada em trabalho de campo, pesquisa
bibliográfica e no conhecimento que a Equipa tem da região. Tendo em conta as
características do estudo em causa, considerou-se necessária a análise dos descritores
biofísicos, ambientais e sociais seguidamente referidos, os quais podem, à partida, vir a ser
afetados pela obra:
•

Solos e uso dos solos

•

Clima e meteorologia

•

Recursos hídricos

•

Qualidade do ar

•

Ruído

•

Sistemas ecológicos

•

Socioeconomia

•

Ordenamento do território

•

Património arquitectónico e arqueológico

•

Paisagem

Das diversas fontes de informação utilizadas para a caracterização da situação de referência
destacam-se o Plano Director Municipal (PDM) de Alfândega da Fé, as estatísticas oficiais do
Instituto Nacional de Estatística (INE), assim como os elementos recolhidos nas deslocações
efetuadas ao local pelos técnicos das diferentes especialidades que participaram na
elaboração deste EIA.
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4.2

Solos e uso dos solos

A localização prevista para a implantação do empreendimento, que inclui o corpo da Barragem
de Gebelim, com as suas estruturas anexas (acessos e estruturas hidráulicas a jusante da
barragem), e a área inundada ao nível máximo de cheia (NMC à cota 625 m), sobrepõe-se a
uma mancha na Carta dos Solos do Nordeste de Portugal (Agroconsultores e Coba, 1991,
seguindo a legenda FOA/UNESCO, 1987) que é a unidade cartográfica identificada como:
Idox 11.1 – Leptossolos dístricos órticos de xistos e rochas afins
Uma caracterização sumária desta unidade cartográfica é apresentada na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 - Caracterização sumária da unidade cartográfica de solos afetada pelo empreendimento (Fonte:
Agroconsultores e Coba, 1991)

Parâmetro

Símbolo

Descrição

Unidade Cartográfica

Idox 11.1

Leptossolos dístricos órticos de xistos e rochas afins

Unidades Solo

Idox

Leptossolos dístricos órticos de xistos e rochas afins

Dominantes

Bdox2

Cambissolos dístricos órticos de xistos e rochas afins,
em depósitos de vertente

Unidades Solo

Iux

Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins

Subdominantes

Idbx

Leptossolos dístricos cambicos, xistos e rochas afins

Isx

Leptossolos líticos de xistos e rochas afins

003

Agricultura – Nula, Pastagem – Nula, Floresta –

Aptidão da terra

Marginal

Trata-se de uma unidade cartográfica com ampla ocorrência regional, com os Leptossolos a
representar 72% do NE de Portugal e dentro destes os Leptossolos dístricos a representar
46% (Figueiredo, 2013). Os solos derivados de xistos, o material originário dominante na
Região, representam aqui 49% da superfície. Esta unidade está menos presente em zonas
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climáticas mais frias e de maior precipitação anual, onde dominam Leptossolos úmbricos – na
Terra Fria com mais de 1000 mm anuais (com mais de 50% das unidades cartográficas)
(Figueiredo, 2013). A presença de Leptossolos dístricos é dominante na área restante,
embora nas zonas mais áridas (Terra Quente, com precipitação anual inferior a 600 mm), os
Leptossolos êutricos surjam com frequência apreciável sobre litologia xistenta (cerca de 50%)
(Lima, 2016).
Tendo em conta a escala da cartografia de base aqui referenciada (1:100 000), de acordo
com a qual a unidade cartográfica foi definida, impõe-se um refinamento dessa informação
para a escala da área afetada. Nesse sentido, foi realizado trabalho de campo a fim de
identificar e avaliar a distribuição potencial das unidades solo com ocorrência na área de
estudo.
A abordagem para tal realizada, incluiu:
- Identificação de unidades fisiográficas
- Análise da cartografia (Carta Militar 1:25 000)
- Análise de imagens (Google Earth e ortofotos)
- Verificação dos limites dessas unidades fisiográficas
- Trabalho de campo
- Observação de perfis
- Em barreiras de estradas e de caminhos, com avaliação da textura e espessura dos
horizontes do solo e profundidade até à rocha-mãe
A abordagem assenta no reconhecimento da fisiografia, da litologia do material originário dos
solos e da zona climática, e suas inter-relações, como determinantes das condições
pedogenéticas de evolução dos solos na Região, de que resultam solos com perfis e
características enquadráveis nas unidades solo classificadas de acordo com a Legenda da
FAO/UNESCO (1987). Este modelo conceptual e a quantificação das relações apontadas
estão em parte expressos em trabalhos com enfoque regional como é o caso de
Agroconsultores e Coba (1991) e Figueiredo (2013), bem como de vários outros trabalhos
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menos especificamente dedicados à temática da génese e distribuição dos solos para os
quais os autores contribuíram.
Os resultados da aplicação dos dois primeiros passos desta abordagem sintetizam-se na
Tabela 4.2.
Tabela 4.2 - Unidades fisiográficas e correspondentes Unidades solo potenciais, sua ocupação e importância
relativa na área afetada pelo empreendimento

Unidade
fisiográfica

Vertentes, de
declive muito
acentuado e de
perfil convexo

Talvegue, e faixa
estreita ao longo
da linha de água

Unidade solo

Idox, Leptossolos
dístricos órticos
em associação com
Isx (Isq), Leptossolos
líticos de xistos (com
afloramentos quartzíticos)
Rdx, Regossolos dístricos
de xistos e rochas afins,
em depósito coluvial de
base de encosta

Ocupação dominante

Área
aproximada

Matos típicos da
Terra Quente
Transmontana –
estava e giesta

85%

Galeria ripícola de
choupos e
vegetação herbácea
pratense

15%

A Tabela 4.3 descreve de forma sumaria estas unidades solo. A Tabela 4.4 sintetiza
informação analítica relativa a perfis exemplares das características estas unidades solo, com
exceção dos Leptossolos líticos de xistos (Isx). A Figura 4.1 ilustra a localização das unidades
solo potenciais na área afetada pelo empreendimento, de acordo com as unidades
fisiográficas definidas na Tabela 4.2.
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Tabela 4.3 - Caracterização sumária das unidades solo principais e secundárias (FAO/UNESCO, 1987) de
ocorrência potencial na área afetada pelo empreendimento (Fonte: Agroconsultores e Coba, 1991; adaptado de
Figueiredo, 2013)

Unidades Solo Principal

Unidades Solo Secundária

Leptossolos

Líticos

Solos delgados e de elevada

Muito delgados (rocha dura < 10 cm

pedregosidade (rocha dura < 50 cm de

de profundidade)

profundidade)

Dístricos

Perfil: A R, A C R ou A B C R (no caso

Horizonte A ócrico, V<50%, Ácidos /

dos Dístricos)

muito ácidos

Regossolos

Dístricos

Solos desenvolvidos sobre depósitos

Horizonte A ócrico, V<50%, Ácidos /

coluvionares, por vezes espessos

muito ácidos

Perfil: A C ou A C 2R

V - Grau de Saturação em Bases

Figura 4.1 - Vertente íngreme com Leptossolos (líticos e dístricos) sobre xistos (esquerda),e fundo de vale de
ocorrência potencial de Regossolos dístricos sobre depósito coluvial de base de encosta (direita).
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Tabela 4.4 - Informação analítica relativa a perfis exemplares das unidades solo identificadas na área de estudo
(Fonte: Agrconsultores e Coba, 1991; classificação dos solos de acordo com FAO/UNESCO, 1987)

Parâmetro

Unidades solo (Perfil)

Unid

Idox (461Q)

Rdx (207Q)

Profundidade

cm

0-25

25-55

55-85

85-115

0-25

> 2 mm

%

39,2

26,7

34,2

34,1

56,5

Areia grossa

%

38,2

34,3

30,1

33,2

14,6

Areia Fina

%

34,4

34,6

38,9

40,3

56

Limo

%

18

19,5

22,7

17,2

20,8

Argila

%

9,4

11,6

8,3

9,3

8,6

1,39

1,34

-

-

1,43

44

45,2

-

-

37,4

Permeabilidade cm/h

0,47

0,32

-

-

0,4

MO

1,82

1,79

1,65

1,4

1,2

11,7

12,4

-

-

10

Dap
Porosidade

%
%

C/N
P2O5 assimil.

(p.p.m.)

129

80

-

-

21

K2O assimil.

(p.p.m.)

76

60

-

-

126

pH

(H2O)

5,3

5,3

5,3

5,2

5,1

pH

(Kcl)

4,2

4,1

4

4,2

4,2

Soma Bases

(cmol/kg)

0,92

0,46

0,34

0,32

1,47

CTC

(cmol/kg)

9

7

6

6

4,4

Acidez troca

(cmol/kg)

1,3

1,73

1,78

1,54

1,44

Al troca

(cmol/kg)

1,1

1,51

1,54

1,27

1,18

CTC efetiva

(cmol/kg)

2,02

2,19

2,12

1,86

2,91

V

%

10,2

6,6

5,7

5,3

33,4

As unidades solo na área de estudo apresentam um conjunto de limitações ao uso agrário
(agricultura, pastagem, floresta) identificadas em Agroconsultores e Coba (1991), das quais
se destacam para este trabalho: espessura efetiva, nível de fertilidade do solo, capacidade de
armazenamento de água, risco de erosão, pedregosidade e inclinação do terreno. Desta série
de limitações resulta a classificação da sua aptidão, classificada nessa referência em quatro
níveis: elevada, moderada, marginal e nula.
Os Leptossolos, situados nas vertentes e, em regra, cobertos por matos, têm aptidão para a
agricultura e para pastagem nula, mercê da espessura efetiva reduzida, elevada inclinação
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do terreno e risco de erosão severo, para além da baixa fertilidade associada principalmente
à acidez e à baixa capacidade de troca catiónica, e da baixa capacidade de armazenamento
de água associado à sua limitada espessura efetiva. Este padrão aplica-se genericamente
aos Leptossolos, neste caso representados pelos Leptossolos dístricos. Todavia, a aptidão é
nula para todos os usos agrários no caso dos Leptossolos líticos, com espessura inferior a 10
cm, assentes sobre rocha dura, contínua e coerente. Os Regossolos, que ocupam a estreita
faixa marginando o curso de água, apresentam aptidão moderada a marginal para os três
usos agrários, por via das suas limitações moderadas de espessura efetiva e capacidade de
armazenamento de água, e moderadas a severas quanto a fertilidade do solo.
O conjunto da área em estudo, na qual estas unidades ocupam proporções de superfície como
indicado na Tabela 4.2, mostra que o empreendimento irá afetar solos de Aptidão Marginal
para os Usos Agrícola, por Pastagem e Florestal, seguindo os critérios de Agroconsultores e
Coba (1991).
Os elementos coligidos permitem concluir que na área afetada pelo empreendimento não
existem potencialmente solos de aptidão elevada para usos agrários. Na mesma linha, e dada
a dimensão desta área, a ocupação atual do solo não representa elevado valor ecológico ou
produtivo.

4.3

Clima e meteorologia

Para a caracterização do clima da área de estudo recorreu-se a informação climatológica
pontual, designadamente as normais climatológicas de Mirandela, a estação de maior período
de registo mais próxima, situada a 250 m de altitude (IPMA), não por representar inteiramente
aquela área, mas antes para realçar os principais padrões de variação climática ao longo do
ano aí encontrados. Recorreu-se ainda a alguma informação pontual encontrada em estudo
sobre Morais (Asensi et al., 2011), povoação próxima e situada a altitude semelhante (ca. 600
m), no Concelho de Macedo de Cavaleiros, que bem pode representar a área de estudo.
Sendo propósito desta secção do trabalho caracterizar a situação de referência da área de
estudo, procurou-se informação espacialmente distribuída que permitisse enquadrá-la em
domínios climáticos definidos por critérios de variada origem. Assim, tomou-se a
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caracterização da climatologia regional utilizada em Agroconsultores e Coba (1991), com
origem em Gonçalves (1984), à carta dos tipos climáticos de Koppen (IPMA) e à carta do
Índice de Aridez (PANCD, 2011).
A área afetada pelo empreendimento situa-se no domínio climático Csa da classificação de
Koppen, correspondente ao Clima Mediterrânico de Verão Quente, embora próximo da
transição para o Csb (de Verão menos quente), genericamente distribuído pelas cotas mais
altas da Região. De acordo com a carta da distribuição do Índice de Aridez (IA) para o
Continente Português, a área de estudo está sob clima sub-húmido seco (0,5 < IA < 0,65), em
estreita proximidade tanto com o semiárido (<0,5), a cotas mais baixas, como com o subhúmido chuvoso (0,65 < IA < 1) a cotas mais elevadas. O índice de aridez relaciona a
precipitação e a evapotranspiração médias anuais (Figura 4.2). Na climatologia regional
corresponde à chamada Terra de Transição Transmontana (T4), com temperatura média
anual de 12,5 a 14ºC e precipitação média anual de 600 a 800 mm (Agroconsultores e Coba,
1991).
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Figura 4.2 - Classificação climática da área de estudo: à esquerda a classificação de Koppen (Csa) e à direita a
classificação de acordo com o Índice de Aridez (Sub-húmido seco).

Os contrastes sazonais são importantes em toda a Região. Na estação meteorológica de
Mirandela, que é representativa da zona climática da Terra Quente, a temperatura média do
mês mais quente (Julho) situa-se pouco acima dos 23ºC, ao passo que a do mês mais frio
(Janeiro) está pouco abaixo dos 6ºC, para uma média anual de 14,1ºC. A este contraste
térmico sazonal, típico das regiões continentais, soma-se o contraste pluviométrico sazonal
com o mês de Agosto a totalizar 10 mm e o de Janeiro perto de 70 mm, para um total anual
médio de 525 mm, situação reveladora do domínio mediterrânico em que a Região se insere.
Este padrão tende a atenuar-se com a altitude (IPMA; dados para o período 1951-1980).
Os contrastes assinalados traduzem-se em défice hídrico estival acentuado e mais prologado
nas zonas de menor altitude e mais interiores na Região. A Figura 4.3 representa o balanço
de água no solo ao longo do ano médio, calculado para Morais (povoação a cota semelhante
à da área de estudo, ca. 600 m), para um Leptossolo, com muito baixa capacidade de
armazenamento de água – 20 mm (Asensi et al., 2011). O défice mensal máximo é superior
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a 130 mm no mês de julho, para um total de 453 mm durante os 6 meses de estação seca,
mostrando que na Terra Quente (T = 14,6ºC em Morais), embora na proximidade da Terra de
transição, o défice hídrico pode ser acentuado e prolongado, e mais ainda em solos delgados.

Figura 4.3 - Balanço de água no solo calculado para Morais (Macedo de cavaleiros), próximo da área de estudo
e a cota semelhante, para um Leptossolo (Asensi et al., 2011).

Para além destes aspetos caracterizadores do clima da área em estudo, há a assinalar a
acentuada variabilidade interanual e os valores extremos acusados dos elementos de clima
que vêm sendo descritos. Os registos de Mirandela são, a este propósito, significativos. A
precipitação anual variou de menos de 350 mm a mais de 850 num período de 30 anos, ao
passo que a temperatura média anual oscilou, no mesmo período mais ou menos 1,2ºC em
torno da média. A amplitude térmica diária foi de 12,5ºC, com as médias anuais das
temperaturas diárias entre a máxima de 20,4ºC e a mínima de 7,9ºC, valores que representam
bem o efeito da continentalidade no padrão diário de variação da temperatura do ar. Os
extremos diários registados foram de 37,0ºC e de -2,9ºC.
Este forte contraste expressa bem o efeito da continentalidade nos climas regionais, como se
referiu, mais acusados nas cotas mais baixas e nas zonas mais interiores do território, o que
por sua vez mostra o efeito orográfico que esbate a influência oceânica de Oeste, muito
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marcado a escala mais reduzida, como é o caso da área em estudo. De facto, dado o relevo
vigoroso da zona, o fundo do vale correspondente à área afetada apresenta características
ecológicas, espelhadas na vegetação presente (esteva, giesta), que o enquadram na Terra
Quente Transmontana, com temperatura média anual superior a 14ºC e precipitação média
anual mais próxima do limite inferior da classe de precipitação dos 600 aos 800 mm anuais.
O gradiente climático é claramente traduzido na vegetação presente desde o fundo do vale
até às cumeadas adjacentes, nas quais se encontram espécies arbustivas menos comuns na
Terra Quente, típicas de zonas mais frias (urze, carqueja) (Figura 4.4).

Figura 4.4 - Comunidades vegetais típicas dos domínios climáticos regionais: urze e carqueja comuns nas
cumeadas (Terra Fria) (esquerda), esteva comum a cotas inferiores (Terra Quente) (direita).

Em suma, poderá dizer-se, cruzando informação climatológica e indicadores bioclimáticos
que, embora a área em estudo se enquadre na Terra de Transição Transmontana, a área
afetada pelo empreendimento, mercê da sua localização em fundo de vale, encaixado, está
sob condições climáticas típicas da Terra Quente.
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Recursos hídricos

A Ribeira de Gebelim é uma pequena linha de água, com aproximadamente 7 km de
comprimento, que drena uma pequena bacia hidrográfica (menos de 10 km 2), cujas cotas se
situam entre os cerca de 1070 m, nas cabeceiras e os 600 m, cota de implantação da
barragem (Figura 4.5).

Figura 4.5 - Bacia de drenagem da Ribeira de Gebelim a montante da implantação do empreendimento.

A ribeira corre encaixada em vale profundo, fluindo no local de implantação do
empreendimento em leito dominantemente rochoso. Neste ponto, a secção do leito da Ribeira
de Gebelim tem cerca de 2 m de largura e menos de 1 m de profundidade. A Ribeira pode
secar na época estival (Figura 4.6).
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Figura 4.6 - Ribeira de Gebelim na zona de implantação do empreendimento, para jusante (esquerda) e para
montante (direita).

A precipitação média anual sobre a bacia estima-se em torno dos 650 – 700 mm,
considerando o enquadramento climático global, o contributo das zonas mais secas do
encaixe do vale e o das cabeceiras, acima dos 1000 m de altitude. Embora de forma pouco
expressiva, a Figura 4.7 reforça esta estimativa para o período 1971-2000 (IPMA) e mostra
ainda os acentuados gradientes pluviométricos que se registam na Região, associados ao
fator relevo.
A evapotranspiração potencial na zona estima-se em torno dos 1000 – 1100 mm, tendo em
conta a sua localização no domínio climático Sub-húmido seco em transição para o Semiárido,
cujos Índice de Aridez são, respetivamente, de 0,65 a 0,5 e < 0,5. O défice hídrico global
corresponde deste modo a mais de 400 mm anuais.
A cobertura do solo na bacia é dominada por vegetação arbustiva e arbórea, estimando-se
assim como significativo o seu contributo para a interceção da água de precipitação. Tal
favorece a precipitação efetiva que pode converter-se em infiltração. As áreas que marginam
a linha de água no fundo do vale, são também de infiltração preferencial, mercê da espessura
do solo e da cobertura vegetal herbácea.
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Figura 4.7 - Precipitação média anual (1971-2000) em Portugal Continental (IPMA).

Deste modo, as condições para a formação de escoamento direto, face também à pequena
dimensão da bacia, são limitadas e apenas o declive acentuado das vertentes poderá
favorecer coeficientes de escoamento expressivos em época de precipitações mais intensas
e abundantes. A dimensão da bacia e a natureza fissurada das formações litológicas
presentes, com limitada área de recarga e com baixa capacidade de armazenamento subsuperficial e subterrâneo, assegura também escoamento de base apenas persistente na
estação húmida e virtualmente nulos nos meses mais secos do ano. Considerando estes
elementos e que, nas áreas mais secas da Região, bacias de dimensão bastante superior têm
produtividades, expressas em caudal específico, em torno dos 8 L s-1 km-2 (Ponte de Pinelo,
Rio Maçãs, altitude de 464 m, área de 544 km2; Ribeiro, 2010), poderá assumir-se um caudal
modular específico para a Ribeira de Gebelim pouco acima de 2 L s-1 km-2, estimando-se, por
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conseguinte, cerca de 70 mm o escoamento médio anual na bacia, a que corresponde um
coeficiente de escoamento pouco superior a 10%.

4.5

Qualidade do ar

A área destinada à construção da Barragem de Gebelim fica localizada numa zona
marcadamente agrícola/florestal, afastada de localidades ou centros urbanos (a localidade
mais próxima é Gebelim, a cerca de 2000 m na direcção poente). A atividade industrial no
concelho de Alfândega da Fé não é significativamente desenvolvida, pelo que, e de acordo
também com as conclusões retiradas dos reconhecimentos de campo, pode afirmar-se que
não existem nas imediações da zona em estudo fontes de poluição atmosférica significativas.
A única situação a assinalar, no contexto da qualidade do ar, refere-se às emissões do tráfego
automóvel que circula na EM576, a qual, no entanto, se encontra distanciada mais de 1000 m
e apresenta um tráfego automóvel pouco intenso, conforme foi possível confirmar no decurso
dos trabalhos de campo.
De acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2011) relativos ao ano de
2009, as emissões de poluentes estimadas para o concelho de Alfândega da Fé
encontravam-se, para a maioria dos compostos e poluentes, entre os valores mais baixos
encontrados no Continente (Tabela 4.5).
Da mesma forma, os resultados de duas campanhas de medição da qualidade do ar
realizadas na região de Alfândega da Fé em 2014 (Sondarlab, 2014 a e 2014b), mais
concretamente em dois pontos de amostragem no concelho de Torre de Moncorvo, indicaram
que os valores amostrados (partículas atmosféricas PM10) se encontravam claramente abaixo
dos valores limites legais (50 µg/m3).
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Tabela 4.5 - Emissões totais no concelho de Alfândega da Fé em 2009, excluindo fontes naturais

Ton / km2

Composto / Poluente
Óxidos de Enxofre

SOx

0,022

Oxidos de Azoto

NOx

0,529

Amoníaco

NH3

0,285

COVNM

0,3

PM10

0,175

Chumbo

Pb

0

Cádmio

Cd

0

Mercúrio

Hg

0

Metano

CH4

0,988

Dióxido de Carbono

CO2

58

Óxido nitroso

N2O

0,113

Compostos orgânicos metálicos não voláteis
Partículas em suspensão

Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos 2009. Agência Portuguesa de Ambiente, 2011

4.6

Ruído

A área em estudo situa-se numa zona de envolvente agrícola e florestal, de muito baixa
densidade populacional. Num raio de mais de 1000 m não se encontra nenhuma habitação
ou qualquer outro tipo de receptor sensível. Da mesma forma, a única fonte de ruído que pode
ser identificada nas imediações do local da barragem refere-se à EM576, a qual passa a mais
de 1000 m a norte do local de implantação da barragem. Por esta razão, o ambiente sonoro
da área de implantação da barragem pode descreve-se como dominado por “ruído de
natureza”, considerando-se que este descritor assume uma importância reduzida no contexto
do presente EIA.
Na Figura 4.8 e na Figura 4.9 mostram-se os mapas de ruído do concelho de Alfândega da
Fé para os períodos “diurno-entardecer-nocturno” (Lden) e “nocturno” (Ln), desenvolvidos no
quadro da atual legislação sobre o ruído (nomeadamente o Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro), onde se observa que o local do projeto se encontra inserido em zonas identificadas
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como tendo Lden ≤ 50 dB e Ln ≤ 40 dB, ou seja, claramente abaixo dos limites legalmente
impostos que se apresentam na Tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Níveis máximos de exposição ao ruído ambiente exterior, Leq dB(A) - (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17
de Janeiro)

Lden

Ln

Nível diurno-entardecer-nocturno

Nível nocturno

Sensível

55

45

Mista

65

55

Zona
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Localização
aproximada
do projeto

Figura 4.8 - Imagem extraída do mapa de ruído do concelho de Alfândega da Fé - Lden
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Localização
aproximada
do projeto

Figura 4.9 - Imagem extraída do mapa de ruído do concelho de Alfândega da Fé - Ln

4.7

Sistemas ecológicos

A) Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
No âmbito do “Estudo Prévio para o Regadio do Planalto de Vilar do Chão/Parada” (CMAF,
2015) foi indicado como indispensável a caracterização biológica do local a intervencionar,
nomeadamente no que concerne à ictiofauna e à toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus).
Relativamente à fauna piscícola procurou-se fazer a sua caracterização, nomeadamente
identificar as possíveis espécies presentes e os respetivos movimentos migratórios. Quanto à
espécie aquática rara G. pyrenaicus, em Portugal está protegida por lei (DL nº 140/99 e DL nº
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49/05, anexos B-II e - IV, transposição da Diretiva Habitats (92/43 /CEE), e DL nº 316/89,
transposição da Convenção de Berna, Anexo II) e está classificada como Vulnerável (VU) pelo
Livro Vermelho (Fernandes et al., 2008; Pedroso e Chora, 2014). A G. pyrenaicus é um dos
mamíferos Europeus menos conhecido do público em geral (Charbonnel et al., 2015) e dentro
da comunidade científica (Charbonnel et al., 2015; Melero et al., 2012; Melero et al., 2014)
devido à falta de conhecimentos sobre a ecologia e comportamento da espécie. Este
“handicap” tem-se revelado um dos maiores desafios contemporâneos à conservação e
gestão desta espécie para muitos investigadores (Melero et al., 2012; Charbonnel et al.,
2015).
Face ao exposto, este trabalho pretendeu, assim, caracterizar a situação de referência na
ribeira de Gebelim, bem como os impactes da futura barragem sobre estas espécies.
Previamente ao início da caracterização foi efetuado um trabalho de prospeção e definição
das estações de amostragem. Este processo de seleção das estações de monitorização
baseou-se numa análise prévia de imagem do Google Earth e de informação histórica sobre
a ribeira. Esta abordagem foi complementada com um reconhecimento no terreno no dia 16
de março do corrente ano, de modo a avaliar os acessos e a selecionar as estações de
monitorização que garantissem o preenchimento dos seguintes requisitos:
•

Adequada distribuição longitudinal que permitisse analisar o impacte da barragem, o
qual será progressivamente menor à medida que aumenta a distância à barragem;

•

Adequação aos métodos de amostragem aplicados;

•

Garantia de acesso, condições de trabalho e de segurança.

Nesse sentido e com o propósito de se obter uma perspetiva da situação atual das
comunidades aquáticas supracitadas, no ecossistema aquático em estudo, na área sob a
influência futura da barragem de Gebelim, mais concretamente a zona a montante e a jusante
deste empreendimento, estabeleceram-se 5 estações de amostragem distribuídas da
seguinte forma (ver Figura 4.10):
▪

Sector 1 - Dois locais (G1.1M e G1.2M): G1.1M – Transecto de 500 m localizado
imediatamente a montante do regolfo da albufeira, e como tal servirá de setor de
referência para futuros estudos após a construção da barragem. G1.2M – Transecto
de 500 m localizado no regolfo da albufeira contiguo ao ponto G1.1M.
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Sector 2 - Dois locais (G2.1ZB e G2.2ZB): G2.1ZB: Transecto de 500 m que
contempla a zona de implantação do paredão e setor imediatamente a montante e a
jusante; (G2.2ZB) - Transecto de 500 m localizado aproximadamente 200 m a jusante
da barragem.

N
Sect

Sect

S
e
c

Figura 4.10 -Área da ribeira de Gebelim, com identificação dos três setores em estudo (Setor 1 a azul; Setor 2 a
vermelho; e Setor 3 a verde ) - (imagem do Google Earth de agosto de 2011).

▪

Sector 3 - Um local (G3J) - Transecto de 500 m localizado cerca de 8 Km a jusante
da zona de implantação da barragem no sentido de averiguar se haveria grandes
diferenças nas comunidades piscícolas comparativamente com os setores a
montante.

Este critério pretendeu avaliar os potenciais valores ecológicos, mais concretamente confirmar
a existência ou não de espécies emblemáticas tais como a toupeira-de-água ou espécies
piscícolas protegidas a fim de as proteger/preservar e, como tal, definir medidas de
minimização/compensação sobre estas espécies, caso se verifiquem necessárias. Face ao
pretendido, avaliaram-se os seguintes elementos:
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▪

Elementos

de

qualidade

biológica

(fauna

piscícola,

toupeira-de-água

e

invertebrados bentónicos)
▪

Alguns elementos físico-químicos de suporte

▪

Elementos hidromorfológicos de suporte baseados na caracterização do Habitat
aquático e ribeirinho recorrendo à metodologia River Habitat Survey (RHS)

A monitorização dos elementos biológicos (ictiofauna e macroinvertebrados), físico-químicos
e hidromorfológicos seguiu o especificado pelos protocolos e critérios estabelecidos pela
Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente:
▪

Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água: Protocolo de amostragem e análise para a fauna
piscícola.

▪

Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais
segundo a Diretiva Quadro da Água: Protocolo de amostragem e análise para os
macroinvertebrados bentónicos.

▪

Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – Rios
e Albufeiras.

▪

Relatórios de Caracterização das Regiões Hidrográficas (Art.º 5º da DQA).
Agência Portuguesa do Ambiente. 2014.

▪

Tipologia de Rios em Portugal Continental no Âmbito da Implementação da
Diretiva Quadro da Água – I – Caracterização Abiótica.

▪

Aplicação do Índice de Qualidade para a Fauna Piscícola.

No que concerne à toupeira-de-água, a avaliação da sua presença seguiu a metodologia
descrita em Charbonnel et al. (2015).
Os trabalhos de amostragem decorreram no dia 27 e 28 de abril do corrente ano, tendo
estado envolvidos os técnicos do IPB e da UTAD que se encontram nomeados na secção
Equipa Técnica – Sistemas Ecológicos.

A1. Caracterização da área de estudo
Nos trabalhos de levantamento de campo observou-se que o curso de água, a ribeira de
Gebelim, se situa num vale encaixado com orografia acentuada, que confere ao sistema lótico
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características típicas de ribeiras de montanha, com declives que fomentam velocidades
corrente assinaláveis em períodos de precipitação elevada e/ou continuada (Figura 4.11).

Figura 4.11 - Aspeto geral do ecossistema aquático e ribeirinho da Ribeira de Gebelim.

A Ribeira de Gebelim possui uma ordem baixa (<3, segundo o critério de Sthraler) com
características heterotróficas, realçando-se a dependência energética dos inputs alóctones,
proveniente maioritariamente da vegetação ripária. As massas hídricas da região apresentam
por norma, nas áreas dominadas por xistos, um baixo teor em sais dissolvidos, e um regime
térmico dominado por temperaturas da água baixas.
A hidromorfologia da ribeira é típica de zonas de montanha, dominada por uma largura (< 4
m) e profundidade baixas (< 1 m nas zonas de pool) e um mosaico de microhabitats diverso,
resultante da sinuosidade do canal e da sequência riffle/pool marcada, na qual alternam zonas
de substrato grosseiro (pedras e blocos) com zonas de substrato fino (limos e areias) (Figura
4.12).
Foram detetados pequenos açudes permeáveis (de impacte intermédio, segundo a
metodologia RHS) de pedras que permitem acentuar o dinamismo e dimensão de pequenos
pools, situados a montante e a jusante com capacidade para funcionar como refúgios para a
fauna, nomeadamente na época de secura estival. A galeria ripícola está dominada por
choupos (Populus sp.), ocorrendo também freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix
sp.). Merece destaque a grande quantidade de choupos plantados, sendo visível em algumas
zonas um corte extenso de árvores, nomeadamente na zona do futuro paredão da barragem.
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Figura 4.12 - Aspeto da hidromorfologia da Ribeira de Gebelim.

A importância da galeria ripícola, nomeadamente das raízes das espécies arbóreas,
proporciona uma elevada estabilidade do canal, em particular como elemento estabilizador
dos solos marginais onde não se detetaram sinais evidentes de erosão. Por outro lado, e ao
contrário da maioria das linhas de água de características similares, a dimensão e condução
dos choupos levou a um ensombramento inferior (mais notado na época de inverno, resultante
da ausência de folhagem) e a ocorrência de alguns macrófitos aquáticos, caso de Ranunculus
sp. e Oenanthe crocata (Figura 4.13).
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Figura 4.13 - Corte extensivo de árvores da galeria ripícola, antes e após o abrolhamento.

A1.1. Caracterização dos locais de amostragem
As características gerais e a descrição sucinta dos 5 locais de amostragem situados na ribeira
de Gebelim encontram-se na Tabela 4.7.
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Tabela 4.7 - Caracterização dos locais de amostragem situados na ribeira de Gebelim.
Código

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

G3J

Região Hidrográfica

RH3

RH3

RH3

RH3

RH3

PT03DOU0284

PT03DOU0284

PT03DOU0284

PT03DOU0284

PT03DOU0284

41,436635º

41,430880º

41,438088º

41,437597º

41,390741º

-6,922157º

-6,917332º

-6,907276º

-6,902980º

-6,904312º

41,430880º

41,435472º

41,437597º

41,434543º

41,387586º

-6,917332º

-6,912353º

-6,902980º

-6,900667º

-6,907309º

N3 - Rios do Alto Douro

N3 - Rios do Alto Douro

N3 - Rios do Alto Douro

N3 - Rios do Alto Douro

N3 - Rios do Alto Douro

de Pequena Dimensão

de Pequena Dimensão

de Pequena Dimensão

de Pequena Dimensão

de Pequena Dimensão

Sector 1, 1º transecto

Sector 1, 2º transecto

Sector 2, 1º Transecto

Sector 2, 2º transecto a

Sector 3,

de montante, situado

de montante, situado

que engloba o local de

jusante do local de

aproximadamente 8 Km

imediatamente a

nos últimos 500 m do

implantação da futura

implantação da futura

a jusante do local de

montante do regolfo da

regolfo da futura

barragem

barragem e que é

implantação da barragem

futura albufeira

albufeira

(aproximadamente 200

contiguo ao Transecto 1

Declive: suave

Declive: suave

Declive: moderado

m para montante e 300

deste mesmo Sector.

Altitude: 376 - 384 m

Altitude: 662 - 668 m

Altitude: 634 - 662 m

para jusante)

Declive: suave

Profundidade: média de

Declive: moderado

Altitude: 594 - 603 m

0,5 m e máxima de 1,4 m

Código da Massa
(Figura 4.14)
Montante
Coordenadas
Jusante

Tipologia do Troço

Descrição sucinta

Altitude: 603 - 623 m

Largura: entre 3 e 8 m
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Código

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

G3J

Região Hidrográfica

RH3

RH3

RH3

RH3

RH3

Profundidade: média

Profundidade: média

Profundidade: média

Profundidade: média de

Velocidade da corrente:

de 0,25 m e máxima de

de 0,20 m e máxima de

de 0,30 m e máxima de

0,20 m e máxima de 0,7

moderada

0,8 m

0,6 m

1m

m

Galeria ripícola: semi-

Largura: entre 1 e 3 m

Largura: entre 1 e 4 m

Largura: entre 2 e 8 m

Largura: entre 1 e 4 m

contínua em ambas as

Velocidade da

Velocidade da

Velocidade da

Velocidade da corrente:

margens

corrente: moderada

corrente: rápida

corrente: rápida

moderada a rápida

Substrato dominante:

Galeria ripícola:

Galeria ripícola:

Galeria ripícola:

Galeria ripícola: árvores

rocha-mãe e blocos com

árvores

árvores agrupadas

contínua em ambas as

agrupadas

pouca vegetação no

isoladas/espalhadas

ocasionalmente na

margens

ocasionalmente na

leito, embora

em ambas as margens.

margem esquerda

Substrato dominante:

margem direita devido a

maioritariamente plantas

Verificaram-se cortes

devido a cortes

blocos e rocha-mãe

cortes e galeria semi-

superiores

no último ano

verificados no último

cobertos por vegetação

contínua na margem

Diversidade de

Substrato dominante:

ano e galeria semi-

no leito,

esquerda

habitats: habitat muito

cascalho e gravilha

contínua na margem

essencialmente plantas

cobertos por vegetação

direita

superiores

Substrato dominante:

elevada presença de

no leito,

Substrato dominante:

Diversidade de

cascalho e gravilha

cascatas naturais e

maioritariamente

blocos e rocha mãe

habitats: habitat muito

cobertos por vegetação

criadas por pequenos e

plantas superiores

cobertos por vegetação

diversificado com

no leito, maioritariamente

médios açudes de pedra,

Diversidade de

no leito,

elevada presença de

plantas superiores

pools e runs

habitats: habitat muito

essencialmente plantas

cascatas naturais e

Diversidade de

diversificado com

superiores

criadas por pequenos e

habitats: habitat muito

diversificado com
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Código

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

G3J

Região Hidrográfica

RH3

RH3

RH3

RH3

RH3

elevada presença de

Diversidade de

médios açudes de

diversificado com

cascatas naturais e

habitats: habitat muito

pedra, riffles, pools e

elevada presença de

criadas por pequenos e

diversificado com

runs

cascatas naturais e

médios açudes de

elevada presença de

criadas por pequenos e

pedra, riffles, pools e

cascatas naturais e

médios açudes de pedra,

runs

criadas por pequenos e

riffles, pools e runs

médios açudes de
pedra, riffles, pools e
runs
Fotos

53

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

Figura 4.14 - Localização da ribeira de Gebelim com os locais de amostragem e a delimitação da massa
de água onde se insere (PT03DOU0284 - linha a amarelo) - (imagem do Google Earth de agosto de
2011).

A2. Metodologias de monitorização aplicadas
Os aspetos metodológicos utilizados neste trabalho encontram-se descritos nos pontos
seguintes, para os vários elementos em avaliação. Englobam-se também nesta secção
os critérios utilizados no tratamento dos dados recolhidos, assim como os respetivos
critérios de avaliação.
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Para a amostragem e análise dos elementos de qualidade biológica (peixes e
invertebrados) foram seguidas as especificações técnicas dos Protocolos de
Amostragem e Análise para os Elementos Biológicos, publicados pela Autoridade
Nacional da Água. Dada a descrição pormenorizada dos métodos de amostragem e
procedimentos laboratoriais nos referidos documentos, não se considerou necessário
detalhar procedimentos e equipamentos adotados nas amostragens, sendo apenas
apresentada uma breve síntese.
Embora o estado ecológico (INAG, 2009) seja utilizado como o principal descritor dos
resultados da monitorização, para alguns descritores os dados foram também avaliados
através de uma abordagem clássica efetuada ao nível da comunidade e populações dos
principais grupos taxonómicos.

A2.1. Elementos de qualidade biológica
A2.1.1. Aspetos Gerais
Toupeira-de-água - No que concerne à Galemys pyrenaicus, a avaliação da sua
presença teve por base a metodologia descrita em Charbonnel et al. (2015) e Nores
(2012), isto é, a procura de excrementos da toupeira-de-água deve ser levada a cabo
em transectos de cerca de 600 m ao longo do rio uma vez que esta distância
corresponde, aproximadamente, ao domínio territorial da espécie. Nores (2012) referem
600 m como sendo a distância mínima para garantir 95% de probabilidade em encontrar
esta espécie. Desta forma, usaram-se transectos de 1000 m uma vez que por um lado
cobriam a maior área possível usada pela G. pyrenaicus, aumentando a probabilidade
de deteção da presença da espécie, e por outro, porque se aproveitava o percurso
necessário para efetuar a caracterização hidromorfológica a qual requer transectos de
500 m. Como a distância de 500 m não era suficiente para cobrir o domínio territorial da
toupeira-de-água, prospetaram-se 2 transectos contíguos, onde se efetuou a
caracterização hidromorfológica, os quais perfizeram 1000 m. Para este estudo
percorreram-se 2 sectores de 1000 m (Sector 1 e Sector 2, ver Figura 4.10) por se
inserirem na área que será mais afetada pela futura albufeira. O Sector 1 corresponde
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à zona mais a montante do local onde será construída a barragem e o Sector 2 inserese precisamente na zona de implantação da barragem contemplando também um troço
de cerca de 800 m a jusante da mesma.
O levantamento de sinais de presença da toupeira-de-água (excrementos), realizado no
final do mês de abril, minimizou as variações nas probabilidades de deteção de sinais
devido à remoção de fezes por aumento dos níveis de água ou lavagem pela chuva
(diminuindo assim a probabilidade de falsas ausências) e para facilitou a exploração
porque o rio em questão foi mais fácil de prospetar. Segundo Ajo e Cosío (2009) e
Charbonnel et al. (2015) os melhores meses para prospeção são os compreendidos
entre maio e setembro por ser um período caracterizado por uma estação seca típica
com níveis de água pouco flutuantes e baixa precipitação. Estes autores justificam que
é precisamente devido a esses fatores que existe uma maior facilidade de percorrer os
rios e que a probabilidade dos sinais de presença permanecerem no local aumenta.
O trabalho de prospeção foi feito por 2 observadores (os mesmos que fizeram o RHS),
os quais foram responsáveis por inspecionarem uma margem específica e também o
substrato ao longo do leito do rio. Foram meticulosamente examinadas todas as pedras
expostas (emergentes), raízes ou tronco do leito do rio e também cavidades ou
potenciais lugares de abrigo nas margens com uma lanterna, por serem os lugares
típicos onde a toupeira-de-água deixa os seus excrementos (Silva, 2001). Os transectos
foram vadeados de jusante para montante de forma a prevenir a lavagem ou
arrastamento dos excrementos.
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a)

b)

Figura 4.15 - Excrementos de G. pyrenaicus: a) isolados; b) em latrina.

De acordo com Queiroz et al. (1998) a identificação dos excrementos da G. pyrenaicus
deverá ser baseada principalmente através da textura, cor, cheiro e tamanho.
Normalmente estes apresentam uma forma cilíndrica irregular e uma texture granular,
devido aos restos de quitina derivados do exosqueleto dos macroinvertebrados. Estes
pedaços de quitina são visíveis à luz, outro motivo pelo qual foi usada uma lanterna
durante a prospeção no campo. Quando os excrementos são frescos são pretos com
tonalidades esverdeadas ou acastanhadas e parecem oleosas (Queiroz et al., 1998).
Apresentam também um cheiro almiscarado bastante típico que praticamente
desaparece à medida que os excrementos vão ficando secos (Queiroz et al., 1998). O
tamanho dos excrementos varia entre 15 a 25 mm de comprimento e 3 a 5 mm de
largura (Queiroz et al., 1998; Silva, 2001). Estes podem aparecer isolados (Figura 4.15a)
ou agrupados em 2 ou mais excrementos (Figura 4.15b). Quando os grupos são
constituídos por mais do que 3 excrementos são designados por latrinas (Queiroz et al.,
1998; Silva, 2001), e são descritos como lugares usados regularmente pela espécie
como forma de comportamento.
De referir, ainda, que adicionalmente a esta metodologia se recorreu à pesca elétrica
para a deteção da presença de G. pyrenaicus na mesma extensão de 1000 m nos 2
primeiros sectores estudados.
No caso de terem sido detetadas fezes de toupeira-de-água, o que não aconteceu, estas
deveriam ter sido colhidas e armazenadas em tubos de plástico com álcool a 96%,
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rotuladas e congeladas para posterior confirmação laboratorial. Também, se deveria ter
procedido à caracterização e georreferenciação dos locais onde foram encontrados
sinais da sua presença.
Para

a

amostragem

e

análise

dos

elementos

de

qualidade

biológica

(macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola) foram considerandos os protocolos
normalizados publicados pelo ex-INAG, nomeadamente:
Macroinvertebrados bentónicos - Manual para a avaliação biológica da qualidade da
água em sistemas fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água - Protocolo de
amostragem e análise para os macroinvertebrados bentónicos (INAG, 2008b). De
acordo com os procedimentos deste protocolo realizaram-se seis arrastos em diferentes
tipos de habitats representativos recorrendo ao método de kick sampling, com recurso
a uma rede de mão (500 µm). O procedimento laboratorial consistiu numa fase prévia
de lavagem e triagem in vivo, com posterior identificação até ao nível taxonómico da
família, com exceção dos indivíduos pertencentes à classe Oligochaeta e dos indivíduos
Hydracarina da classe Arachnida.
Relativamente aos macroinvertebrados seguiu-se criteriosamente o protocolo da APA,
tendo sido amostrados apenas 2 locais, um no Sector 1 (transecto G1.2M) e outro no
Sector 2 (transecto G2.2ZB) – ver Figura 4.16a. Não foi efetuada qualquer amostragem
desta comunidade no Sector 3 por não se justificar já que este sector só foi amostrado
devido à ausência de peixes nos setores a montante. Procurou-se, desta forma, saber
se a ribeira tinha naturalmente condições para suportar uma comunidade piscícola num
troço que aparentemente possuísse um caudal permanente apreciável.
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Figura 4.16 - a) Amostragem da comunidade de invertebrados (esquerda), e b) Amostragem da
comunidade piscícola (direita).

Fauna piscícola - Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas
fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para
a fauna piscícola (INAG, 2008c). De acordo com os procedimentos aí expressos,
realizou-se a captura dos exemplares através de pesca elétrica (ver Figura 4.16b), os
quais foram posteriormente identificados até ao nível da espécie e medidos.
Considerando que a designação científica das espécies que consta no protocolo de
amostragem se encontra desatualizada, utilizou-se a listagem apresentada no livro do
Projeto AQUARIPORT (Oliveira et al., 2007), considerando uma alteração posterior enunciada no livro Handbook of European Freshwater Fishes (Kottelat e Freyhof, 2007)
- que consistiu na mudança do género dos barbos ibéricos, que passaram a estar
incluídos no género Luciobarbus. Realça-se que a nomenclatura utilizada consta do
elenco de taxa da IUCN (International Union for Conservation of Nature), mais
concretamente

da

Red

List

of

Threatened

Species

(disponível

em

http://www.iucnredlist.org/).
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De salientar, que para a caracterização da fauna piscícola se percorreram os mesmos
2 sectores de 1000 m prospetados para a deteção da presença da G. pyrenaicus (Sector
1 e Sector 2). Quanto ao Sector 3 (transecto G3J) foi efetuada uma amostragem apenas
num troço de 500 m, a fim de delimitar o setor de rio onde a comunidade piscícola tem
condições para se estabelecer.

A2.1.2. Avaliação da Qualidade Biológica
A

avaliação

dos

elementos

de

qualidade

em

monitorização

(ictiofauna

e

macroinvertebrados) foi efetuada recorrendo aos critérios oficiais estabelecidos e
publicados nos Relatórios de Caracterização das Regiões Hidrográficas (Art.º 5º da
DQA) (APA, 2014). Estes critérios correspondem a uma atualização relativamente aos
critérios existentes anteriormente (INAG, 2009) e decorrem da conclusão da 2.ª fase do
Exercício de Intercalibração. Neste contexto, os atuais critérios foram aplicados a todas
os setores.

A2.1.2.1. Macroinvertebrados Bentónicos
Para o elemento de qualidade biológica macroinvertebrados bentónicos foi efetuada a
análise da abundância, riqueza, estrutura taxonómica, e aplicado o índice normativo
existente – o Índice Português de Invertebrados Norte – IPtIN (INAG, 2009) recorrendo
ao software AMIIB 2011, versão Beta. Este software para além de calcular e mostrar o
valor do índice mostra ainda as métricas e índices de invertebrados inerentes ao cálculo
do índice IPtIN. Foram utilizados os valores de fronteira do sistema de classificação do
estado ecológico apresentados na Tabela 4.8 referentes à tipologia N3 (APA, 2014).
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Tabela 4.8 - Mediana dos valores de referência e fronteiras de acordo com a tipologia para IPtIN
Tipologia

N3

Valor de

Excelent

referência

e

1,01

Bom

Razoável

Medíocre

Mau

(RQE)

(RQE)

(RQE)

(RQE)

(RQE)

≥ 0,85

[0,69 – 0,85[

[0,40 - 0,69[

[0,20 - 0,40[

[0 - 0,20[

A2.1.2.2. Fauna Piscícola
Para a fauna piscícola foi efetuada uma análise dos dados através de uma abordagem
clássica ao nível da comunidade, avaliando a sua composição específica (com apoio
dos índices ecológicos de dominância, uniformidade, riqueza e diversidade) e numérica
(nomeadamente com a análise da abundância, da densidade, da Captura por Unidade
de Esforço – CPUE e da raridade das espécies capturadas). O cálculo do CPUE permite
uma padronização do índice de abundância entre cada estação de monitorização para
cada espécie e classe dimensional.
A avaliação da qualidade ecológica em função do elemento fauna piscícola foi efetuada
através da aplicação do índice oficial F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity for
Portuguese Wadeable Streams - INAG e AFN, 2012; APA, 2014).

Índice F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity)
O F-IBIP (INAG e AFN, 2012; APA, 2014) é o índice oficial para Portugal para a
avaliação da qualidade com base na comunidade piscícola. Apesar de não estarem
ainda disponíveis publicamente os procedimentos para a sua determinação, o cálculo
do índice foi disponibilizado pela equipa técnica que o elaborou.
O F-IBIP, à semelhança de outros índices de integridade biótica, baseia-se no princípio
de que as estruturas das comunidades biológicas respondem de forma previsível e
quantificável às alterações humanas dos sistemas aquáticos. A alteração da
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comunidade piscícola, resultante das perturbações de origem humana, é medida
através de métricas que representam componentes da estrutura da comunidade. O valor
das métricas obtidas em determinado local de amostragem é comparado com o valor
esperado num rio do mesmo tipo, em condições de referência, ou seja, em locais que
não apresentem perturbações ou em que estas sejam mínimas.
As métricas utilizadas no cálculo do F-IBIP refletem a riqueza e composição (e.g.
número de espécies nativas, percentagem de indivíduos exóticos) ou características
funcionais (e.g. guilda alimentar, guilda reprodutiva) da comunidade. O valor final do
índice é obtido pela soma das métricas que o compõem, refletindo o desvio global do
local de amostragem relativamente às situações de referência.
A aplicação do F-IBIP pressupõe o enquadramento das estações de amostragem em
agrupamentos piscícolas, para os quais é esperada uma estrutura de comunidade
particular, em função das características abióticas que tendem a ser mais semelhantes
dentro de cada agrupamento. Segundo a metodologia do F-IBIP o enquadramento de
uma estação de amostragem é efetuado através das seguintes características abióticas:
dimensão da bacia de drenagem, altitude, temperatura média do ar no mês de julho,
precipitação média anual e latitude. O F-IBIP considera 6 tipos de agrupamentos
piscícolas.
O cálculo do F-IBIP é efetuado utilizando diferentes conjuntos de métricas para cada
agrupamento, considerando-se as que melhor traduzem a resposta à perturbação para
esse agrupamento. Na Tabela 4.9 apresentam-se as métricas utilizadas no
agrupamento Ciprinícola de Média Dimensão da Região Norte.
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Tabela 4.9 - Caracterização das métricas utilizadas no cálculo do F-IBIP para cada agrupamento
piscícola.
Agrupamento

Métrica

Tipo de Métrica

Resposta à
Pressão

Ciprinícola de Média Dimensão
da Região Norte

N.º espécies nativas

Composição

↓

% indivíduos exóticos

Composição

↑

N.º espécies intolerantes + intermédias

Tolerância

↓

Tabela 4.10 - Valores dos Rácios de Qualidade Ecológica aplicado no índice F-IBIP
Intervalo

Qualidade

[0,850 – 1,000]

EXCELENTE

[0,675 – 0,850[

BOM

[0,450 – 0,675[

RAZOÁVEL

[0,225 – 0,450[

MEDÍOCRE

[0,000 – 0,225[

MAU

A média aritmética das métricas consideradas em cada agrupamento é utilizada para
obtenção do valor final do F-IBIP. Este é expresso sob a forma de rácio de qualidade
ecológica (RQE) variando entre 0, que corresponde a má qualidade, e 1, que
corresponde a excelente qualidade. Na Tabela 4.10 apresenta-se o intervalo de valores
de cada uma das classes de qualidade.

A2.2. Elementos físico-químicos
A2.2.1. Amostragem e Métodos
A análise da qualidade físico-química da água foi efetuada no local com sondas
multiparamétricas de campo (Figura 4.17) e um espectrofotómetro portátil (Figura 4.18).
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Os locais amostrados foram o Sector 1 (transecto G1.2M) e o Sector 2 (transecto
G2.2ZB). Tal como sucedeu para a comunidade macrobentónica, não foi efetuada a
análise destes elementos no Sector 3 pelos mesmos motivos atrás citados. Na Tabela
4.11 apresentam-se alguns dos elementos físico-químicos de suporte exigidos nas
normativas da DQA, para avaliação do estado ecológico em rios.

Figura 4.17 - Sondas para medição dos parâmetros in situ: HACH HQ40d à esquerda e YSI EC200 à
direita

Figura 4.18 - Espectrofotómetro portátil (Hach DR/2400) para medição dos parâmetros in situ: azoto
amoniacal, nitratos, fósforo total.
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Tabela 4.11 - Elementos Físico-Químicos gerais avaliados.
ELEMENTOS

PARÂMETROS

MÉTODO

UNIDADES

FÍSICO-QUÍMICOS
GERAIS
Condições Térmicas

Temperatura

Termometria

°C

Condições de

Oxigénio Dissolvido

Sonda de

mg O2.L-1

oxigenação

Taxa de Saturação em Oxigénio

luminescência

% saturação O2

Salinidade

Condutividade elétrica a 200C (média)

Condutimetria

μS.cm-1

Estado de

pH

Potenciometria

acidificação

(in

Escala de Sorensen

situ)
Azoto amoniacal

Espectrofotometria

mg NH4.L-1

Nitratos

Espectrofotometria

mg NO3.L-1

Fósforo total

Espectrofotometria

mg PO4.L.-1

Condições relativas a
Nutrientes

A2.2.2. Critérios de Avaliação
Os resultados obtidos foram analisados de acordo com os critérios oficiais (APA, 2014)
(Tabela 4.12). Convém lembrar que para os elementos físico-químicos de suporte
apenas estão definidas duas classes de qualidade, nomeadamente, BOM (cor verde) e
RAZOÁVEL (cor amarelo).

65

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim
Relatório

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Tabela 4.12 - Limites máximos de parâmetros químicos e físico-químicos gerais para o estabelecimento
do bom estado ecológico em rios dos tipos Norte (APA, 2014).
PARÂMETROS

LIMITE PARA O BOM ESTADO –
AGRUPAMENTO NORTE

Oxigénio Dissolvido

≥ 5 mg O2/L

Taxa de Saturação em Oxigénio

Entre 60% e 120%

pH

entre 6 e 9 *

Azoto amoniacal

≤ 1 mg NH4.L-1

Nitratos

≤ 25 mg NO.L-1

Fósforo total

≤ 0,10 mg P.L-1

* Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente
Fonte: INAG, 2009

Figura 4.19 - Preenchimento da ficha de RHS no campo.

A2.3. Elementos hidromorfológicos
A2.3.1. River Habitat Survey: Amostragem e Métodos
Na inventariação das características hidromorfológicas (Sectores 1 e 2) foi utilizada a
metodologia River Habitat Survey (RHS) (versão 2003) (Environment Agency, 2003),
efetuada por operadores devidamente acreditados para o efeito (Figura 4.19).
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O RHS é um método semi-objetivo, de fácil aplicação no campo, permitindo avaliar a
qualidade e estado de conservação dos habitats fluviais a partir da sua hidromorfologia
e estrutura da vegetação ribeirinha e aquática (Raven et al., 1997). O RHS permite a
inventariação de características hidromorfológicas do canal e estruturais do corredor
ribeirinho ao longo de um troço com 500 m, abrangendo uma faixa de 50 m de cada
lado do curso de água (Figura 4.20). As observações são assinaladas a dois níveis
distintos: em transeptos dispostos de 50 em 50 m (spot-checks), e em observação
contínua ao longo de todo o sector de 500 m (sweep-up).

Figura 4.20 - Representação esquemática da distribuição espacial para recolha de dados em cada secção
de amostragem do RHS (adaptado de Environment Agency, 2003).

O inventário de campo inclui informação sobre o substrato, frequência de ocorrência de
características de erosão e de sedimentação, hidrodinamismo, estrutura da vegetação,
morfologia das margens e uso de solo nas zonas adjacentes ao corredor ribeirinho
(Figura 4.20). Acessoriamente são recolhidos dados morfométricos numa secção
representativa e informação sobre espécies de elevado valor conservacionista ou
invasores com grande potencial de disseminação.
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A2.3.1.2. Tratamento de dados e critérios de avaliação
Os dados de RHS recolhidos no campo foram introduzidos no software “Rapid v2.1”
desenvolvido especificamente para o RHS pelo Centre for Ecology and Hydrology (CEH)
do

Reino

Unido

(http://www.ceh.ac.uk/products/software/RAPID.html),

de

onde

resultaram os índices Habitat Quality Assessment - HQA (versão 2.1) e Habitat
Modification Score - HMS (versão 2003).
Sinteticamente o HQA permite avaliar a qualidade dos habitats fluviais, enquanto o HMS
possibilita avaliar o grau de artificialização do canal. Estes índices possuem
comportamentos diferentes, sendo que a obtenção do HMS não depende do caracter
do rio, permitindo assim a comparação de resultados entre cursos de água com
tipologias distintas. Os índices HQA e HMS permitem comparar a qualidade ecológica
das zonas mais degradadas com o estado de referência, onde a biodiversidade e a
funcionalidade do sistema são supostamente influenciadas por fatores naturais. A
Tabela 4.13 apresenta os valores e respetivas classificações do índice HMS na
avaliação da qualidade dos habitats fluviais.

Tabela 4.13 - Valores com as respetivas amplitudes e classificação do índice HMS (INAG, 2009).
HMS

DESCRIÇÃO DA CATEGORIA

PONTUAÇÃO

CLASSE
QUALIDADE

0 -16

Pristino Seminatural

EXCELENTE

17 – 199

Predominantemente não

BOM OU INFERIOR

modificado
200 – 499

Obviamente modificado

500 – 1399

Significativamente modificado

≥ 1400

Severamente modificado
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A classificação do elemento hidromorfológico RHS advém do pior resultado dos dois
índices que o compõem (HQA e HMS). Para a tipologia presente (N3), o valor limite do
índice HQA para a classe EXCELENTE é de 44.

A2.3. Avaliação da qualidade ecológica
A qualidade ecológica traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas
aquáticos associados às águas de superfície, e é expresso com base no desvio
relativamente às condições de uma massa de água da mesma tipologia, em condições
de referência. O estado ecológico de referência é um estado no presente ou no passado
que corresponde à ausência de pressões antrópicas significativas.
No presente estudo de caracterização da situação de referência, o estado ecológico foi
efetuado recorrendo aos critérios oficiais estabelecidos no documento Critérios de
Classificação do Estado das Massas de Água (rios e albufeiras) (INAG, 2009), com a
atualização dos limites introduzidos pelos Relatórios de Caracterização das Regiões
Hidrográficas (Art.º 5º da DQA) (APA, 2014). Assim, entraram para a avaliação da
qualidade ecológica os elementos com critérios oficiais definidos, nomeadamente,
quando aplicável:
•

Elementos de qualidade biológica (macroinvertebrados bentónicos e fauna
piscícola)

•

Elementos físico-químicos de suporte dos elementos biológicos

•

Elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos

A classificação final da qualidade ecológica foi determinada pelo elemento de qualidade
que apresentou o pior resultado, dentro de um universo de 5 classes para os elementos
de qualidade biológica (Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau); 3 classes para os
elementos físico-químicos de suporte (Excelente, Bom e Razoável); e 2 classes para os
elementos hidromorfológicos (EXCELENTE e BOM OU INFERIOR) (Figura 4.21).
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Figura 4.21 - Determinação da qualidade ecológica das estações de monitorização (adaptado de INAG,
2009).

A3. Resultados e análise de resultados
A3.1. Elementos de qualidade biológica
A3.1.1. Macroinvertebrados Bentónicos
A lista dos taxa de macroinvertebrados bentónicos identificados nos dois locais (G1.2M
e G2.2ZB) encontram-se na Tabela 4.14

Tabela 4.14 - Lista de famílias presentes nos dois sectores amostrados, abundância em número de
indivíduos e algumas métricas e índices de invertebrados para avaliação das comunidades obtidas
através da aplicação do software Amiib@.
LOCAIS DE AMOSTRAGEM

G1.2M

G2.2ZB

3
0
8
32

1
3
6
17

Nome do Taxon (Família)
Aeshnidae
Ancylidae
Athericidae
Baetidae
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LOCAIS DE AMOSTRAGEM

G1.2M

G2.2ZB

0
0
1
0
21
45
1
6
2
0
28
2
7
6
2
2
14
17
5
35
0
52
0
7
3
4
21
0
5
5
22
9
1
1
5
372
31
2,9
0,85
191

4
8
14
1
5
32
2
3
4
2
10
3
0
3
0
0
12
11
1
47
12
41
2
2
5
6
44
1
3
0
15
1
1
0
4
326
34
2,91
0,82
217

14
259
69,62

15
243
74,54

0,969
EXCELENTE

0,939
EXCELENTE

Nome do Taxon (Família)
Brachycentridae
Calamoceratidae
Calopterygidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Chloroperlidae
Cordulegastridae
Dolichopodidae
Dytiscidae
Elmidae
Ephemerellidae
Ephemeridae
Gerridae
Glossosomatidae
Gyrinidae
Helophoridae
Heptageniidae
Hydraenidae
Hydrophilidae
Hydropsychidae
Leptophlebiidae
Limnephilidae
Limoniidae
Lymnaeidae
Oligochaeta
Perlodidae
Philopotamidae
Planariidae
Polycentropodidae
Rhyacophilidae
Scirtidae
Sericostomatidae
Tabanidae
Taeniopterygidae
Tipulidae
Total de indivíduos
Número Total de Taxa
Diversidade de Shannon-Wienner
Evenness (Equitabilidade)
IBMWP
EPT Taxa
Número de Indivíduos - EPT
% de Indivíduos - EPT
Valor do Índice IPtIN (RQE)
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Pela análise da tabela anterior observa-se que a abundância diminuiu de montante para
jusante, atingindo o valor máximo em G1.2M com 372 indivíduos. No entanto, como o
método de amostragem é semi-quantitativo, esta análise das abundâncias deve ser
efetuada com prudência. Relativamente à riqueza de taxa verifica-se a situação inversa,
obtendo-se 34 famílias em G2.2ZB. Esta variação do número de famílias, mostra-se
insignificante, uma vez que não se repercute na qualidade expressa pelo índice IPtIN,
isto é, ambos os locais alcançaram a qualidade EXCELENTE (valor do índice ≥ 0,85,
ver Tabela 4.14). A mesma conclusão é tirada quando se analisa um outro índice usado
como indicador de excelente/boa qualidade e que é “% de Indivíduos – EPT” (métrica
que engloba as ordens com famílias mais sensíveis (Ephemeroptera, Plecoptera e
Trichoptera). Assim, em ambos os locais amostrados verifica-se a dominância das
ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera cuja percentagem quando juntas (em
termos de nº de indivíduos) ultrapassa os 69% (69,62% em G1.2M e 74,54 em G2.2ZB).

A3.1.2. Fauna Piscícola
Nos 3 Sectores amostrados (ver Tabela 4.15) apenas foi capturada 1 indivíduo da
família Cyprinidae (Squalius carolitertii). O escalo-do-Norte (S. carolitertii) está
classificado como Pouco Preocupante (LC) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados
de Portugal (Cabral et al, 2006) e segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas
da IUCN (Jacoby e Gollock, 2014; Crivelli, 2006a,b,c,d; Freyhof 2013a,b).

Tabela 4.15 - Lista de espécies presentes nos três sectores amostrados e abundância em número de
indivíduos.
LOCAIS DE AMOSTRAGEM
Nome do Taxon (espécie)
Squalius carolitertii

Sector 1

Sector 2

Sector 3

0

0

1
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Face aos resultados obtidos não foi possível fazer a análise de dados pretendida, nem
tão pouco fazer a avaliação da qualidade ecológica através da aplicação do índice oficial
F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams.
O facto de se tratar de um curso de água de pequena dimensão, com caudal
relativamente baixo durante o período estival e a presença de açudes de moderado
impacto (classificação de acordo com a metodologia RHS) são fatores que condicionam
em muito a presença de fauna piscícola, principalmente nos Setores mais a montante.
Assim, os dados relativos a este elemento devem ser interpretados com a devida
prudência, acautelando a influência destes fatores nos resultados obtidos na
amostragem.

A3.2. Elementos físico-químicos
Na Tabela 4.16 apresentam-se os resultados dos parâmetros físico-químicos gerais
passíveis de classificação segundo APA (2014), relativamente às estações de
amostragem. Convém lembrar que para os elementos físico-químicos de suporte
apenas estão definidas duas classes de qualidade, nomeadamente, BOM (cor verde) e
RAZOÁVEL (cor amarela).
Perante os resultados físico-químicos passíveis de classificação verifica-se que, nas
estações de amostragem a taxa de saturação em oxigénio se encontra dentro do limite
superior legislado (120%), obtendo-se a classificação Bom para este parâmetro. As
condições de oxigenação são boas para ambos os locais.

Tabela 4.16 - Resultados para os elementos físico-químicos com limites normativos.
LOCAIS DE AMOSTRAGEM
PARÂMETROS
Temperatura (°C)
Condutividade

(µS.cm-1)

Oxigénio dissolvidos (mg

O2.L-1)

G1.2M

G2.2ZB

9,2

8,3

117,3

115,3

9,38

98,8
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LOCAIS DE AMOSTRAGEM
PARÂMETROS
Taxa de saturação em oxigénio (%)
pH
Azoto amoniacal
Nitratos
Fósforo total
QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA

G1.2M

G2.2ZB

9,03

95,5

6,9

6,5

0,007

0,005

15

8

0,07

0,03

BOM OU INFERIOR

BOM OU INFERIOR

No que concerne à temperatura da água, os valores obtidos para as duas estações
consideram-se normais para a época não evidenciando qualquer anomalia.
Relativamente aos nutrientes, verifica-se que nos dois locais avaliados os valores de
fósforo total, azoto amoniacal e nitratos foram inferiores ao valor estabelecido como
limite para o BOM ESTADO. Neste contexto, ambos os locais estudados apresentaram
boa qualidade físico-química (classificação BOM).

A3.3. Elementos hidromorfológicos
O levantamento do RHS foi efetuado nos quatro troços de 500 m da ribeira de Gebelim.
Da aplicação do método resultaram os índices HQA (Tabela 4.17) e HMS (Tabela 4.18).
A Tabela 4.17 apresenta os valores e respetivas classificações do índice HQA na
avaliação da qualidade dos habitats fluviais. De acordo com este índice, apresentaram
valores superiores a 44 o que permite classificar a qualidade geomorfológica fluvial de
EXCELENTE). Como se pode ver, na mesma tabela, a ótima classificação obtida no
índice HQA deveu-se, entre outros fatores, aos vários tipos de escoamento e de
substrato, à diversidade de espécies vegetais presentes no leito do rio, assim como à
complexidade da estrutura da vegetação ripícola (com a presença de espécies em
vários estratos) e características associadas às árvores (ensombramento, raízes
expostas e submersas, grandes detritos lenhosos), em ambas as margens do rio.
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Tabela 4.17 - Habitat Quality Assessment (HQA).
LOCAIS DE AMOSTRAGEM

Características hidromorfológicas

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

Corrente (escoamento)

12

10

12

11

Substrato do canal

10

10

9

9

Características do canal

8

8

8

9

Características das margens

16

15

12

9

Estrutura da vegetação das margens

12

10

12

11

Vegetação do canal

8

5

8

9

Uso do solo

5

2

4

4

Características associadas às árvores

8

15

15

10

Características especiais

5

2

3

6

84

77

83

78

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

Pontuação
Classe de Qualidade

Tabela 4.18 - Habitat Modification Score (HMS).
LOCAIS DE AMOSTRAGEM

Características
hidromorfológicas

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

Culverts

0

0

0

0

Artificialização das margens e

50

150

40

40

40

80

0

0

0

0

0

0

305

405

1630

795

Pontes

0

0

0

0

Pisoteio das margens e leito

20

0

0

20

Passagens a vau

240

0

0

80

0

100

250

0

655

735

1920

935

4

4

5

4

do leito
Reseccionamento das margens
e do leito
A presença de bermas artificiais
e margens “sobre-elevadas”
(proteção contra cheias e
inundação)
Açudes, barragens e
dispositivos para desvio de
água

Descarga direta e deflectores
Pontuação
Classe
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LOCAIS DE AMOSTRAGEM

Características
hidromorfológicas
Categoria

Classe de Qualidade

G1.1M

G1.2M

G2.1ZB

G2.2ZB

Significativamente

Significativamente

Severamente

Significativamente

modificado

modificado

modificado

modificado

BOM OU

BOM OU

BOM OU

BOM OU

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

Todos os locais onde foi efetuado o levantamento apresentam classificação de “BOM
OU INFERIOR” para o índice HMS. No entanto, ao analisar a sua categoria pode-se
observar que os troços analisados na ribeira de Gebelim variam entre o
“significativamente modificado” e o “severamente modificado”. Esta última situação
advém do facto do troço analisado onde vai ser implantada a barragem (G2.1ZB) possuir
6 açudes de intermédio impacte e 2 descargas diretas e deflectores, intervenções que
se refletem numa diminuição da qualidade do ponto de vista hidromorfológico quando
comparado com todos os outros troços. Os restantes troços, embora possuam
estruturas semelhantes (açudes, passagens a vau, pontes, …), não possuem em nº tão
elevado quanto o troço G2.1ZB, refletindo-se numa ligeira melhor qualidade.

A3.4. Qualidade ecológica
A classificação da qualidade ecológica dos Sectores estudados resulta, no âmbito do
presente

trabalho,

da

combinação

da

qualidade

biológica

do

elemento

macroinvertebrados bentónicos com a qualidade físico-química e hidromorfológica. Na
Tabela 4.19 apresentam-se as classificações de qualidade obtidas para os elementos
atrás referidos. Convém referir nesta fase que a classificação do RHS advém do pior
resultado dos dois índices, HQA e HMS.
O sistema aquático revelou, uma integridade ecológica assinalável, baseada nas
condições ambientais e potencial vida aquática associada, maioritariamente
invertebrados aquáticos. Contudo, não foram detetadas populações piscícolas e não foi
comprovada, pelos trabalhos de campo efetuados, a presença de toupeira-de-água (G.
pyrenaicus) ou até de lontra (Lutra lutra).
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No respeitante ao índice biológico (apenas o relativo aos macroinvertebrados) obtevese a qualidade de EXCELENTE, enquanto os elementos físico-químicos alcançaram a
classe de qualidade BOM OU INFERIOR tal como o elemento hidromorfológico,
resultando assim no cumprimento do BOM estado ecológico para os dois Sectores mais
diretamente afetados com a futura construção da barragem de Gebelim.

Tabela 4.19 - Qualidade Ecológica dos locais de amostragem.
ELEMENTOS DE QUALIDADE

ÍNDICES

Sector 3
Sector 1

Macroinvertebrados Bentónicos

IPtIN

Fauna Piscícola
Elementos

Físico-Químicos

G1.1M

G1.2M

G1.2ZB

G2.2ZB

--

Excelente

--

Excelente

F-IBIP
de

Sector 2

a)

a)

(b)

---

--

--

Bom

--

Bom

--

HQA

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

--

HMS

Bom ou

Bom ou

Bom ou

Bom ou

--

Inferior

Inferior

Inferior

Inferior

Suporte
Elementos Hidromorfológicos

QUALIDADE ECOLÓGICA

--

BOM

BOM

--

a) Não foi possível determinar pela ausência de comunidade piscícola.
b) Sector que apenas serviu para traçar o limite das comunidades piscícolas na ribeira de Gebelim.

B) Ecossistemas terrestres
O sistema terrestre da área afeta à barragem a construir na Ribeira de Gebelim e
respectiva zona envolvente (Figura 4.22) compreende duas componentes, uma parte
fortemente humanizada, com exploração agrícola e florestal, entrecortada por outra,
com vegetação natural, de onde se destacam pequenas manchas de sobreiral,
traduzindo-se na necessidade de avaliar os efeitos que o empreendimento poderá vir a
ter sobre esta espécie protegida (Dec-Lei 169/2001) e mencionada no Estudo Prévio.
Paralelamente, a fauna associada a este tipo de vegetação é, em geral, diversificada e
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por vezes surgem espécies com estatuto de conservação mais elevado. De destacar
ainda a presença de pequenas escarpas, que em geral se revelam importantes para
espécies rupícolas e que constituem frequentemente habitats pouco abundantes e
relativamente sensíveis, tal como algumas das espécies que deles necessitam. Outro
aspeto relevante é o facto de esta área se encontrar próximo do limite do Biótopo Corine
A – Planalto de Morais e distar poucos quilómetros de outra área classificada - Rios
Sabor e Maçãs - como Important Bird Area (IBA) com o código PT0003 e
simultaneamente Zona de Proteção Especial (ZPE) PTZPE0003 (ICNFb, 2017)

Figura 4.22 - Vista da área de implementação da barragem, onde se pode ver o mosaico de vegetação,
com plantações, vegetação natural e algumas culturas agrícolas.

B1. Fauna
A caracterização da situação de referência relativamente à fauna terrestre pressupôs a
adoção de metodologia habitual para efeito de inventariação de espécies ocorrentes,
com visitas ao local de implantação da obra e zona envolvente, bem como recolha de
informação bibliográfica e registos diversos, com o intuito de completar a informação
sobre a presença de espécies de vertebrados terrestres na área em estudo.
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B1.2. Área e Metodologias
Tendo em conta que a área afetada diretamente pela albufeira não é muito extensa,
considerou-se efetuar a amostragem diretamente na área prevista para o espelho de
água e nas encostas envolventes. Nesse sentido, recorreu-se às metodologias habituais
para inventariação de fauna, como pontos de escuta para as aves (Bibby et al. 1992;
Rabaça, 1995), transetos lineares (Sutherland, 2006; Tellería, 2006) para contagem e
identificação de indícios de presença para mamíferos e prospeção no terreno para
répteis e anfíbios. Para o caso dos quirópteros, foram visitadas construções e
identificação de animais em voo durante o período crepuscular, com o apoio de
equipamento de detecção ultrassónica para morcegos (Barros, 2012; Hundt, 2012). A
área prospetada para levantamento da fauna ocorrente consistiu na área da barragem
e um buffer de cerca de 1000 metros na envolvência à mesma, tendo sido efetuados
alguns pontos de escuta e identificação de indícios de presença (Figura 4.23).
Paralelamente, foram utilizadas como fonte de informação bibliográfica os dados
disponíveis em Atlas de fauna ((Equipa Atlas, 2008; Loureiro et al., 2010)

Figura 4.23 - Imagem representativa do esquema de amostragem efectuado, com a área prospectada
delimitada a amarelo e locais de amostragem delimitados a vermelho. Adaptado de Google Earth
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B1.3. Resultados e análise
As espécies de vertebrados terrestres encontradas durante o desenvolvimento dos
trabalhos de campo, bem como as referenciadas para a mesma área, apresentam-se
seguidamente na Tabela 4.20 a Tabela 4.22 divididas pelos diferentes grupos
taxonómicos (Mamíferos, Anfíbios/Répteis e Aves). Apresenta-se também o estatuto de
conservação em Portugal, com base na informação existente. No global, foram
detectadas durante os trabalhos, 59 espécies foram detectadas, três das quais com
estatuto “Vulnerável”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(Cabral et al., 2006). Conjuntamente com as referências analisada, ocorre nesta área
um conjunto de 118 espécies, sendo 16 de mamíferos, 81 de aves, 8 de anfíbios e 13
de répteis. No global, 8 espécies apresentam estatuto de conservação preocupante,
tendo-se confirmado a presença de uma a nidificar, fora da área de localização da
albufeira. De referir que algumas das espécies mencionadas nos documentos
consultados (e.g. Equipa Atlas, 2008) são dadas como presentes para uma quadrícula
de 10x10 quilómetros, podendo não significar que se encontra especificamente na área
do empreendimento. Contudo, assume-se para este trabalho que este tipo de espécies
pode visitar a área. Por outro lado, importa também referir que o período disponível para
recolha de dados no âmbito do estudo foi relativamente curto e que algumas espécies,
por serem menos conspícuas ou por visitarem a área em estudo apenas enquanto
território de caça, podem não ter sido observadas ou registadas durante os trabalhos de
campo. Outras espécies poderão ainda ocorrer nesta área, na sequência dos seus
movimentos diários e/ou sazonais, aquando das migrações, como é o caso de diversas
espécies de aves.

Tabela 4.20 - Lista de Mamíferos identificados no terreno, ou referenciados para a área e estatudo de
conservação correspondente. (LC: Pouco Preocupante, DD: Estatuto Indeterminado, VU: Vulnerável

Nome comum

Nome científico

Atlas Europeu

Gebelim

Cons.
Status

1

LC

Insectivora
Ouriço-cacheiro

Erinaceus europaeus

1

Musaranho-de-dentes-brancos

Crocidura russula

1

LC
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Atlas Europeu

Gebelim

Cons.
Status

1

1

LC

Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros

1

1

VU

Morcego-rato-grande

Myotis myotis

1

VU

Morcego-lanudo

Myotis emarginatus

1

DD

Morcego-de-água

Myotis daubentonii

1

LC

Morcego-anão

Pipistrellus pipistrellus

1

Morcego-orelhudo-castanho

Plecotus auritus

1

DD

Coelho-bravo

Oryctolagus cuniculus

1

LC

Lebre

Lepus granatensis

Nome comum
Toupeira

Nome científico
Talpa occidentalis

Chiroptera

1

LC

Lagomorpha
1

LC

Rodentia
Rato-do-campo

Apodemus sylvaticus

1

LC

Raposa

Vulpes vulpes

1

Fuinha

Martes foina

1

Geneta

Genetta genetta

1

1

LC

Javali

Sus scrofa

1

1

LC

Corço

Capreolus capreolus

1

Carnivora
1

LC
LC

Artiodactyla
LC

Considerando que, no âmbito do presente estudo, se trata de espécies que utilizam a
área de forma esporádica, não são consideradas neste estudo. Adicionalmente,
podemos ainda referir que apesar de estarem presentes cerca de um terço das espécies
de aves de Portugal, apenas 5 (6%) apresentam estatuto de ameaça. Por conseguinte,
em termos gerais e do ponto de vista da fauna, a área é interessante em termos de
riqueza, mas não se afigura como uma zona de destaque neste contexto.

Tabela 4.21 - Lista de Anfíbios e Répteis e respetiva ordem, identificados no terreno ou referenciados
para a área e estatuto de conservação correspondente. (LC: Pouco Preocupante, NT: Quase Ameaçado)

Nome comum

Nome científico

Atlas Rept.
Anfíbios

Gebelim

Cons.
Status

Urodela
Salamandra

Salamandra salamandra

1

LC
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Nome comum

Nome científico

Atlas Rept.
Anfíbios

Gebelim

Cons.
Status

Tritão-de-ventre-laranja

Lissotriton boscai

1

1

LC

Tritão-marmorado

Triturus marmoratus

1

1

LC

Sapo-parteiro-ibérico

Alytes cisternasii

1

Sapo-comum

Bufo spinosus

1

Sapo-corredor

Epidalea calamita

1

Rã-iberica

Rana iberica

1

1

LC

Rã-verde

Pelophylax perezi

1

1

LC

Mauremys leprosa

1

1

LC

Licranço

Anguis fragilis

1

LC

Lagartixa-de-dedos-denteados

Acanthodactylus erythrurus

1

NT

Sardão

Timon lepidus

1

Lagarto-de-água

Lacerta schreiberi

1

Lagartixa-ibérica

Podarcis hispanica

1

1

LC

Lagartixa-do-mato

Psamodromus algirus

1

1

LC

Cobra-cega

Blanus cinereus

1

LC

Cobra-de-ferradura

Coluber hippocrepis

1

LC

Cobra-de-escada

Rhinechis scalaris

1

LC

Cobra-de-água-viperina

Natrix maura

1

Cobra-de-água-de-colar

Natrix natrix

1

Cobra-rateira

Malpolon monspessulanus

1

Anura
LC
1

LC
LC

Chelonia
Cágado-mediterrânico
Squamata

1

LC
LC

1

LC
LC

1

LC

Tabela 4.22 - Lista de Aves e respetiva ordem, identificados no terreno ou referenciados para a área e
estatudo de conservação correspondente. (LC: Pouco Preocupante, DD: Estatuto Indeterminado, NT:
Quase Ameaçado, VU: Vulnerável, EN: Em Perigo)

Nome comum

Nome científico

Atlas
Nidif.

Gebelim

Cons. Status

Anseriformes
Pato-real

Anas platyrhynchos

1

Perdiz-comum

Alectoris rufa

1

Codorniz

Coturnix coturnix

1

LC

Galliformes
1

LC
LC

Podicipediformes
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Nome comum

Nome científico

Atlas
Nidif.

Gebelim

Cons. Status

Mergulhão-pequeno

Tachybaptus ruficollis

1

LC

Mergulhão-de-crista

Podiceps cristatus

1

LC

Accipitriformes
Bútio-vespeiro

Pernis apivorus

1

Abutre do Egipto

Neophron percnopterus

Grifo

Gyps fulvus

Águia-cobreira

Circaetus gallicus

1

NT

Tartaranhão-caçador

Circus pygargus

1

EN

Águia-d'asa-redonda

Buteo buteo

1

Águia-real

Aquila chrysaetos

1

Águia-calçada

Aquila pennata

Peneireiro-vulgar

Falco tinnunculus

Falcão-peregrino

Falco peregrinus

1

VU
EN

1

1

NT

LC
EN

1
1

NT
LC

1

VU

Gruiformes
Galinha-d'água

Gallinula chloropus

1

LC

Borrelho-pequeno-de-coleira

Charadrius dubius

1

LC

Maçarico-das-rochas

Actitis hypoleucos

1

NT

Pombo-das-rochas

Columba livia

1

1

DD

Pombo-torcaz

Columba palumbus

1

1

LC

Rola-brava

Streptopelia turtur

1

1

LC

Cuculus canorus

1

1

LC

Mocho-d'orelhas

Otus scops

1

Coruja-do-mato

Strix aluco

Charadriiformes

Columbiformes

Cuculiformes
Cuco-canoro
Strigiformes
DD
1

LC

1

LC

Apodiformes
Andorinhão-preto

Apus apus

1

Abelharuco

Merops apiaster

1

Poupa

Upupa epops

1

1

LC

Pica-pau-verde

Picus viridis

1

1

LC

Pica-pau-malhado-grande

Dendrocopos major

1

1

LC

Coraciiformes
LC

Piciformes
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Nome comum

Nome científico

Atlas
Nidif.

Gebelim

Cons. Status

Passeriformes
Calhandrinha-comum

Calandrella brachydactyla

1

LC

Cotovia-de-poupa

Galerida cristata

1

LC

Cotovia-montesina

Galerida theklae

1

LC

Cotovia-arbórea

Lullula arborea

1

Laverca

Alauda arvensis

1

Andorinha-das-rochas

Ptyonoprogne rupestris

1

Andorinha-das-chaminés

Hirundo rustica

1

Andorinha-dáurica

Cecropis daurica

1

1

LC

Andorinha-dos-beirais

Delichon urbicum

1

1

LC

Alvéola-cinzenta

Motacilla cinerea

1

LC

Alvéola-branca

Motacilla alba

1

1

LC

Carriça

Troglodytes troglodytes

1

1

LC

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

1

1

LC

Rouxinol-comum

Luscinia megarynchos

1

1

LC

Rabirruivo-preto

Phoenicurus ochruros

1

Cartaxo-comum

Saxicola rubicola

1

Chasco-cinzento

Oenanthe oenanthe

1

LC

Chasco-ruivo

Oenanthe hispanica

1

VU

Melro-azul

Monticola solitarius

1

LC

Melro-preto

Turdus merula

1

Tordo-comum

Turdus philomelos

Tordoveia

Turdus viscivorus

1

LC

Rouxinol-bravo

Cettia cetti

1

LC

Felosa-poliglota

Hippolais polyglotta

1

1

LC

Felosa-do-mato

Sylvia undata

1

1

LC

Toutinegra-carrasqueira

Sylvia cantillans

1

Toutinegra-de-cabeça-preta

Sylvia melanocephala

1

Papa-amoras-comum

Sylvia communis

1

Toutinegra-de-barrete-preto

Sylvia atricapilla

1

Felosa de Bonelli

Phylloscopus bonelli

1

LC

Felosa-comum

Phylloscopus collybita

1

LC

Felosa-ibérica

Phylloscopus ibericus

Estrelinha-de-cabeça-listada

Regulus ignicapilla

Chapim-rabilongo

Aegithalos caudatus

1

LC
LC

1

LC
LC

LC
1

LC

1

LC

1

NT

LC
1

LC
LC

1

LC

1

LC

1

1

LC

1

1

LC
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Nome comum

Nome científico

Atlas
Nidif.

Gebelim

Cons. Status

Chapim-de-poupa

Cyanistes caeruleus

1

1

LC

Chapim-carvoeiro

Parus major

1

1

LC

Chapim-azul

Periparus ater

1

Chapim-real

Lophophanes cristatus

1

1

LC

Trepadeira-azul

Sitta europaea

1

1

LC

Trepadeira-comum

Certhia brachydactyla

1

1

LC

Papa-figos

Oriolus oriolus

1

1

LC

Picanço-real

Lanius meridionalis

1

LC

Picanço-barreteiro

Lanius senator

1

NT

Gaio

Garrulus glandarius

1

Pega-rabuda

Pica pica

1

Gralha-preta

Corvus corone

1

1

LC

Corvo

Corvus corax

1

1

NT

Estorninho-preto

Sturnus unicolor

1

1

LC

Pardal-comum

Passer domesticus

1

LC

Pardal-montês

Passer montanus

1

LC

Pardal-francês

Petronia petronia

1

LC

Bengali-vermelho

Amandava amandava

1

LC

Tentilhão-comum

Fringilla coelebs

1

1

LC

Chamariz

Serinus serinus

1

1

LC

Verdilhão-comum

Carduelis chloris

1

1

LC

Pintassilgo

Carduelis carduelis

1

1

LC

Pintarroxo-comum
Escrevedeira-de-gargantapreta

Carduelis cannabina

1

1

LC

Emberiza cirlus

1

1

LC

Cia

Emberiza cia

1

LC

Trigueirão

Emberiza calandra

1

LC

LC

1

LC
LC

B2 Flora e Vegetação
O armazenamento de água em albufeiras artificiais provoca alterações nas
comunidades vegetais e exerce sobre a flora vários tipos de efeitos, nomeadamente a
destruição física de indivíduos e de populações de várias espécies de plantas e também
alterações ao nível da diversidade genética e específica devido à perda de exemplares.

85

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

Ao nível da vegetação, há também efeitos ao nível das comunidades, sobretudo no que
respeita a alterações de diversidade e destruição física das mesmas. Potenciais
alterações no uso do solo e acessibilidade às margens podem também provocar
impactos negativos sobre estas comunidades. As comunidades presentes na área
prevista para a implantação da barragem de Gebelim pertencem à zona biogeográfica
mediterrânica (Costa et al, 1998), caracterizando-se predominantemente por:
- alguns azinhais (Quercus rotundifolia) e sobreirais (Quercus suber), dispersos e muito
degradados, não constituindo efetivamente os habitats 9340 (ICNFa, 2017) e 9330
(ICNFb, 2017) previstos para este tipo de vegetação, uma vez que não se encontram
presentes outras espécies que geralmente acompanham este tipo de bosques.
- galeria ripícola abundante, com dominância de freixos (Fraxinus angustifolia) na área
directamente afetada, algumas cerejeiras bravas (Prunus avium), salgueiros (Salix
atrocinerea) e choupos (Populus sp.) plantados para produção de lenho.
- alguns afloramentos rochosos e zonas escarpadas, com interesse por serem
considerados habitat 8220 da Rede Natura 2000 (ICNFc, 2017).
- áreas de cultivo com predomínio de soutos, encontrando-se também olival.
Do ponto de vista da flora e vegetação, as formações com maior interesse são os
carvalhais perenifólios. Apesar de se encontrarem, como já se referiu, num estado de
degradação relativamente grande, aparentam estar em recuperação e, pelo facto de
serem atualmente espécies protegidas por lei, são as espécies que importa mais
preservar. Mantendo ou melhorando a integridade atual destas manchas pressupõe a
proteção de todas as espécies florísticas que acompanham estes carvalhos.
As outras áreas, nomeadamente os matos e as áreas cultivadas, ainda que apresentem
alguma diversidade, são relativamente mais pobres do ponto de vista florístico.

B2.1. Metodologias e caracterização da área de estudo
A metodologia aplicada no estudo da flora e vegetação baseou-se fundamentalmente
na interpretação de ortofotomapas e verificação no local. Deste modo, a avaliação foi
feita pela visita e análise dos habitats que serão afetados, nomeadamente no que
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respeita aos comentários por parte do ICNF, considerando os vários habitats distintos
(vegetação ripícola, lameiros, encostas xerófilas com carvalhal, matos e habitats
rupícolas) inventariando todas as espécies encontradas em cada habitat, prospetando
a área em ambas as margens.

B2.2. Resultados e análise de resultados
Após a identificação de todas as espécies encontradas, verificou-se a presença de 151
espécies de plantas, pertencentes a 50 famílias. A lista completa de espécies é
apresentada na Tabela 4.23 abaixo. As espécies florísticas de maior relevância afetadas
pela barragem são efetivamente o sobreiro e a azinheira, sendo as restantes espécies
encontradas relativamente comuns. Em termos de área afetada, estima-se que cerca
de 2,5 ha com sobreiros dispersos e 1,0 ha de azinhal em recuperação serão destruídos
com a construção da albufeira e instalação do adutor de ligação ao existente.
Excetuando estas duas espécies, já referidas na apreciação do ICNF ao estudo prévio,
não foram encontradas outras consideradas relevantes do ponto de vista da
conservação.

Tabela 4.23 - Lista de espécies identificadas na área de implantação da barragem de Gebelim

Família

Espécie

Adoxaceae
Amaranthaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Aristolochiaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Sambucus nigra
Chenopodium album
Apium nodiflorum
Daucus carota subsp. carota
Eryngium tenue
Oenanthe crocata
Tordylium maximum
Torilis arvensis purpurea
Aristolochia paucinervis
Asplenium billotii
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis arvensis
Arctium minus
Conyza sumatrensis
Galactites tomentosus
Hypochaeris radicata
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Família

Espécie

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cistaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Dioscoreaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora
Lapsana communis
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris
Logfia minima
Senecio sylvaticus
Sonchus asper glaucescens
Sonchus tenerrimus
Tolpis barbata
Myosotis stolonifera
Alliaria petiolata
Draba muralis
Sisymbrium officinale
Campanula lusitanica
Jasione montana subsp. montana
Humulus lupulus
Lonicera periclymenum subsp. hispanica
Cerastium brachypetalum
Cucubalus baccifer
Dianthus lusitanus
Moenchia erecta subsp. erecta
Silene gallica
Stellaria media
Cistus ladanifer subsp. ladanifer
Tuberaria guttata
Sedum arenarium
Sedum hirsutum
Umbilicus rupestris
Carex divisa
Carex paniculata
Carex pendula
Cyperus longus
Luzula forsteri
Pteridium aquilinum
Tamus communis
Dryopteris filix-mas
Polystichum setiferum
Erica australis
Euphorbia amygdaloides
Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Cytisus striatus
Genista florida
Medicago arabica
Medicago lupulina
Ornithopus compressus
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Família

Espécie

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Guttiferae
Juglandaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Oleaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium michelianum
Trifolium pratense
Trifolium repens subsp. repens
Vicia sativa
Castanea sativa
Quercus rotundifolia
Quercus suber
Geranium purpureum
Geranium rotundifolium
Hypericum linariifolium subsp. linariifolium
Juglans regia
Juncus bufonius
Clinopodium vulgare
Lavandula pedunculata
Lavandula stoechas subsp. luisieri
Melissa officinalis
Mentha suaveolens
Prunella vulgaris
Teucrium scorodonia
Lythrum salicaria
Malva sylvestris
Malva tournefortiana
Anagallis arvensis
Lysimachia vulgaris
Fraxinus angustifolia
Epilobium lanceolatum
Cephalanthera longifolia
Chelidonium majus
Fumaria reuteri
Papaver dubium
Pinus pinaster
Anarrhinum bellidifolium
Linaria saxatilis
Plantago lanceolata
Veronica anagalloides
Agrostis castellana
Agrostis truncatula subsp. commista
Aira caryophyllea
Aira praecox
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum album
Avena barbata subsp. lusitanica
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Família

Espécie

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Solanaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Violaceae
Woodsiaceae

Brachypodium sylvaticum
Briza maxima
Bromus diandrus
Cynosurus echinatus
Glyceria declinata
Holcus lanatus subsp. lanatus
Holcus mollis
Lolium rigidum
Micropyrum tenellum
Poa bulbosa
Poa trivialis trivialis
Vulpia myuros
Fallopia convolvulus
Polygonum aviculare
Polygonum persicaria
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Polypodium vulgare
Primula acaulis
Aquilegia vulgaris dichroa
Helleborus foetidus
Ranunculus repens
Sesamoides purpurascens
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria
Geum urbanum
Prunus avium
Prunus insititia
Rosa canina
Rubus brigantinus
Rubus ulmifolius
Sanguisorba minor subsp. balearica
Sanguisorba verrucosa
Cruciata glabra
Galium aparine
Salix atrocinerea
Salix x eritrocladus
Scrophularia scorodonia
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Ulmus minor
Urtica dioica
Viola riviniana
Athyrium filix-femina
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Na Figura 4.24 e até à Figura 4.27 mostram-se alguns aspetos da flora e vegetação
local, elucidando os habitats existentes. De realçar que alguns sobreiros são
presumivelmente centenários, tendo em conta a dimensão dos troncos, pelo que deve
ser ponderada a remoção de cada árvore na zona de enchimento, reduzindo ao máximo
o abate de árvores que não seja absolutamente necessário, uma vez que as árvores de
maior dimensão são também fundamentais para os ecossistemas florestais.

Figura 4.24 - Aspeto de lameiro em processo de abandono e matos nas encostas

Figura 4.25 - Vista da mata ripícola na zona da barragem
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Figura 4.26 - Vista do carvalhal xerófilo, com azinheira nas zonas de solo mais pobre e sobreiros nas
zonas melhores

Figura 4.27 - Aspeto dos habitats rupícolas

4.8

Socioeconomia

Aspetos demográficos
A apresentação e análise dos principais aspetos demográficos do concelho de
Alfandega da Fé que aqui trazemos, constitui o primeiro tópico deste diagnóstico da
situação de referência e é ponto essencial na caracterização da situação
socioeconómica deste território. Num primeiro momento analisar-se-ão as variações da
população no concelho, bem como na totalidade das freguesias que o compõem, desde
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o início do século XXI até 2011. Seguidamente será referida a expressão da população
residente com mais 65 anos, dada a importância que o envelhecimento da população
tem vindo a assumir em todo o território de Trás-os-Montes, e também por este ser
aspeto relevante no levantamento da situação de partida, antes da construção da
barragem.
Segundo o Recenseamento Geral da População de 2011, o concelho de Alfandega da
Fé perdeu entre 2001 e 2011 mais de 14% da sua população residente, podendo
nalgumas freguesias esta percentagem ser ainda mais expressiva, chegando ou
ultrapassando os 30% de decréscimo da população residente com por exemplo nas de
Agrobom,

Vale

Pereiro

e

Valverde.

Registou-se,

portanto,

o

acentuar

do

despovoamento populacional já descrito a nível regional para Trás-os-Montes nas
décadas anteriores.
Note-se, no entanto, que na freguesia de Alfandega da Fé houve no período
considerado um modesto acréscimo da população residente (1,93%) o que, tratando-se
da freguesia que inclui a vila que é a sede do município, não será de estranhar. De facto,
no contexto geral do concelho ela constitui-se como pólo local de atracão dos que
procuram melhores condições de trabalho e melhor salário. Tal fenómeno tem sido
também observado noutras sedes de concelho na região onde a população tende a
deslocar-se para os centros urbanos regionais tentando empregar-se na indústria (se
existente) e mais frequentemente no sector dos serviços.
Tais migrações de freguesias mais rurais do concelho para as da sede de concelho vão
também repercutir-se necessariamente nas formas de manutenção da atividade
agrícola em meio rural: o emprego em centros urbanos regionais que pode assim
complementar as atividades agrárias dos indivíduos, ou seja hipóteses de ocupação
noutros sectores de atividade potenciam o estabelecimento de modalidades de
agricultura a tempo parcial. Permitem também o estabelecimento num espaço
relativamente próximo de laços estreitos de assistência e de complementaridade entre
familiares, filhos e netos a residirem na cidade ou vila, e indivíduos mais velhos, em
meio rural, na agricultura (Nobre, 2001). Claro que as inter-relações podem também
existir entre familiares que residem em cidades mais distantes (por vezes mesmo no

93

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

estrangeiro), mas a proximidade favorece a importância das trocas, a frequência das
visitas, a participação nas atividades (Nobre, 2001; Nobre et al,2005).
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Tabela 4.24 - População Residente por classes de idade em 2001
População Residente
Concelho/
Freguesias*

Alfândega da Fé
Agrobom
Alfândega da Fé
Cerejais
Eucisia
Ferradosa
Gebelim
Gouveia
Parada
Pombal
Saldonha
Sambade
Sendim da Ribeira
Sendim da Serra
Soeima
Vale Pereiro
Vales
Valverde
Vilar Chão
Vilarelhos
Vilares de Vilariça

Total
HM
2
5963
154
2016
247
171
242
259
149
185
127
102
605
118
110
180
92
70
161
326
335
314

H
3
2908
79
985
115
90
120
116
73
85
61
51
293
56
54
93
46
33
78
164
157
159

Em 2001
Grupos Etários
0-14
4
745
18
310
28
13
18
31
18
21
17
12
52
14
12
26
7
4
23
41
47
33

15-24
5
719
12
292
36
19
22
43
20
15
15
9
70
8
13
18
12
5
18
30
32
30

25-64
6
2845
63
1017
101
86
112
120
81
77
52
58
279
52
55
90
36
22
78
153
160
153

Total
≥65
7
1654
61
397
82
53
90
65
30
72
43
23
204
44
30
46
37
39
42
102
96
98

HM
8
5104
109
2055
202
128
160
190
122
124
123
92
475
92
91
142
64
78
107
259
275
216

População residente-Variação entre 2001 e 2011
(%)

Em 2011
Grupos Etários
H
9
2467
51
1004
90
68
68
86
62
58
60
50
235
40
41
72
32
42
48
127
123
110

0-14
10
496
6
278
8
11
8
10
6
12
15
5
28
8
5
11
4
6
17
16
27
15

15-24
11
497
9
234
14
12
9
23
10
10
11
8
32
10
9
18
4
5
10
27
26
16

25-64
12
2451
52
1094
85
65
56
102
54
51
55
34
203
40
48
57
34
29
37
131
131
93

Var.
Total
≥65
13
1660
42
449
95
40
87
55
52
51
42
45
212
34
29
56
22
38
43
85
91
92

14
-14,41
-29,22
1,93
-18,22
-25,15
-33,88
-26,64
-18,12
-32,97
-3,15
-9,80
-21,49
-22,03
-17,27
-21,11
-30,43
11,43
-33,54
-20,55
-17,91
-31,21

Grupos Etários
0-14
15
-33,42
-66,67
-10,32
-71,43
-15,38
-55,56
-67,74
-66,67
-42,86
-11,76
-58,33
-46,15
-42,86
-58,33
-57,69
-42,86
50,00
-26,09
-60,98
-42,55
-54,55

15-24
16
-30,88
-25,00
-19,86
-61,11
-36,84
-59,09
-46,51
-50,00
-33,33
-26,67
-11,11
-54,29
25,00
-30,77
0,00
-66,67
0,00
-44,44
-10,00
-18,75
-46,67

25-64
17
-13,85
-17,46
7,57
-15,84
-24,42
-50,00
-15,00
-33,33
-33,77
5,77
-41,38
-27,24
-23,08
-12,73
-36,67
-5,56
31,82
-52,56
-14,38
-18,13
-39,22

* As freguesias do Concelho de Alfandega da Fé descriminadas neste quadro não comportam ainda a nova legislação administrativa.
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≥65
18
0,36
-31,15
13,10
15,85
-24,53
-3,33
-15,38
73,33
-29,17
-2,33
95,65
3,92
-22,73
-3,33
21,74
-40,54
-2,56
2,38
-16,67
-5,21
-6,12
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Tabela 4.25 - População residente total e com mais de 65 anos no concelho e por freguesias de
Alfandega da Fé em 2011

Concelho/Freguesias

População Residente
TOTAL

> 65 anos

Alfândega da Fé

5104

1660

33%

Alfândega da Fé

2055

449

22%

Cerejais

202

95

47%

Sambade

475

212

45%

Vilar Chão

259

85

33%

Vilarelhos

275

91

33%

Vilares de Vilariça

216

92

43%

U.f. Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro

265

109

41%

U.f. Eucisia, Gouveia e Valverde

357

135

38%

U.f. Ferradosa e Sendim da Serra

251

116

46%

U.f. Gebelim e Soeima

332

111

33%

U.f.Parada e Sendim da Ribeira

216

85

39%

U.f.Pombal e Vales

201

80

40%

Fonte: INE, Censos da População 2011

Relativamente à estrutura etária da população, segundo o INE (2002) “(…) em Portugal
entre 1960 e 2002, o fenómeno demográfico traduziu-se por um decréscimo de cerca
de 36% na população jovem e um incremento da população idosa(…) A taxa média de
crescimento anual da população com 65 e mais anos situou-se nos 2,2% entre 1960 e
2001 (…)”
Também na região sob análise, o concelho de Alfandega da Fé, temos como pode
ver-se ainda na Tabela 4.24 uma taxa de crescimento da população idosa de 0,36% e
uma franca diminuição dos grupos etários mais jovens (na ordem dos -33,42% e -30,80)
o que resulta num saldo de cerca de -14% na variação populacional do concelho.
Na Tabela 4.25 podemos ainda apreciar mais em detalhe, (e agora com as freguesias
do concelho já segundo a revisão administrativa atualmente em vigor) a proporção da
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população com mais de 65 anos no total da população residente. No concelho de
Alfandega da Fé ela representa mais de 30% (33%), mas várias freguesias ultrapassam
claramente os 40%, como Cerejais (com 47%), Sambade (que atinge os 45%), e Vilares
da Vilariça e a União de freguesias de Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro, (com 43% e
41% respetivamente) bem como na União de freguesias de Ferradosa e Sendim da
Serra (com 46%).

A Agricultura
Na Tabela 4.26 apresenta-se uma caracterização dos Produtores Agrícolas Singulares
(Produtores Autónomos e Produtores Empresários) 2, no concelho de Alfândega da Fé:
são cerca de 1500 e as suas explorações ocupam uma área total de quase 19000 ha.
No

referido

quadro

os

produtores

agrícolas

singulares

aparecem

também

caracterizados em função da idade e assim podemos verificar que são maioritariamente
de idade avançada. De facto, os produtores de mais de 64 anos de idade representam
mais de metade (53%) do total, e os com idades acima dos 54 anos atingem os 74% de
expressão (verificando-se ainda que em 4 freguesias esta percentagem ultrapassa
mesmo os 80%). Esta constatação acerca da idade avançada da maioria dos
agricultores presentes no território do concelho, não permite, no entanto, uma
minimização da sua importância na economia, e em particular na estrutura do sector
primário da região, dado que eles são maioritariamente os habitantes com atividade
destes territórios de baixíssima densidade demográfica e, por outro lado, apesar de

Segundo o INE o conceito de “Produtor Agrícola Singular” engloba todas as pessoas físicas que são
responsáveis pelas explorações agrícolas, isto é, os Produtores Autónomos e os Produtores
Empresários. Excluem-se as entidades morais tais como Sociedades, Cooperativas e Estado.
2

Produtores Autónomos - aqueles que predominantemente utilizam a actividade própria ou de pessoas do
seu agregado doméstico na sua exploração agrícola.
Produtores Empresários - aqueles que predominantemente utilizam a actividade de pessoal assalariado
na sua exploração agrícola.
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quotidianamente serem eles os gestores e a mão-de-obra operacional das atividades
agrárias (realizadas com algumas das limitações que a sua idade lhes impõe), eles
constituem-se também como pólos de atracão para o território de indivíduos mais
jovens, familiares que frequentemente voltam à terra aí contribuindo com trabalho a fim
de os auxiliarem nas múltiplas tarefas da agricultura. Ou seja, desta forma eles são
ainda o garante de grande parte da atividade e simultaneamente um o pólo de
atratividade de população mais jovem à região (mesmo que aí não residem e ou
trabalhem diariamente). A bibliografia tem aliás referido e estudado estes fenómenos
em vários territórios em Trás-os-Montes.
Prosseguindo a caracterização das atividades agrárias, na Tabela 4.27 podemos ver as
principais ocupações das terras dentro das explorações agrícolas do concelho sob
análise, bem como nas freguesias que o integram. Aí se encontram expressas a
Superfície Total das explorações, a Superfície Agrícola Utilizada (que no dá conta das
áreas agrícolas em produção), das superfícies ocupadas com Matas e Florestas, e ainda
da Superfície Agrícola não utilizada (Tabela 4.28). Com a análise da Tabela 4.27
pretende-se poder captar as grandes ocupações do território. Assim, a nível concelhio,
a área ocupada com a agricultura é um pouco mais de metade da área total das
explorações agrícolas (53,5%), representando a área de Matas e Florestas pouco
menos de 40% (38%). Note-se, no entanto, que a importância da floresta no concelho
de Alfandega da Fé é reforçada pelo facto de esta ocupação existir em 64% das
explorações agrícolas. A inclusão de informação relativa à Superfície Agrícola não
Utilizada (a que correspondem áreas que nas explorações agrícolas tiveram já
ocupação agrícola, mas que de momento não se encontram em produção, (ou seja,
antigas áreas agrícolas agora abandonadas), é pertinente no contexto deste estudo. De
facto, estas parcelas do território incluídas em unidades de produção agrícola, e de
momento sem utilização agrária, poderão voltar a ser utlizadas, se oportuno.
Representando na totalidade do concelho de Alfândega da Fé, 6,9% da superfície total
das explorações agrícolas têm expressão em cerca de 22% das destas – valores que
podem ser bem mais expressivos em algumas freguesias. No contexto da construção
de uma nova barragem em que se prevê um potencial de conversão agrária com a
introdução de novas culturas e novos sistemas de produção, estas é uma reserva de
área disponível que poderá vir a ser importante.
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Tabela 4.26 - Produtores Agrícolas e classes de idade no concelho e freguesias de Alfândega da Fé

Concelho/Freguesias

Produtores Agrícolas

Produtores Agrícolas> 64 anos

Produtores Agrícolas> 54 anos

Nº

Área (ha)

Nº

%

Nº

%

Alfândega da Fé

1501

18992, 62

796

53

1117

74

Alfândega da Fé

246

3138,48

128

52

182

74

Cerejais

78

1440,64

39

50

68

87

Sambade

196

1584,24

118

60

160

82

Vilar Chão

108

1150,1

32

30

62

57

Vilarelhos

70

887,27

33

47

46

66

Vilares de Vilariça

71

926,82

41

58

52

73

U.f. Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro

122

1857,95

70

57

91

75

U.f. Eucisia, Gouveia e Valverde

177

2701,21

106

60

141

80

U.f. Ferradosa e Sendim da Serra

90

1482,91

48

53

74

82

U.f. Gebelim e Soeima

146

1423,83

64

44

96

66

U.f.Parada e Sendim da Ribeira

130

1548,67

79

61

98

75

U.f.Pombal e Vales

67

850,5

38

57

47

70

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 2009
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Tabela 4.27 - Utilização das terras no concelho e freguesias de Alfândega da Fé

Concelho/Freguesias
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Cerejais
Sambade
Vilar Chão
Vilarelhos
Vilares de Vilariça
U.f. Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro
U.f. Eucisia, Gouveia e Valverde
U.f. Ferradosa e Sendim da Serra
U.f. Gebelim e Soeima
U.f.Parada e Sendim da Ribeira
U.f.Pombal e Vales

Superfície Total
Nº
Área (ha)

Superfície Agrícola Utilizada
Nº
%
Área(ha)
%

Nº

Matas e Florestas
%
Área

%

Superfície Agrícola não utilizada
Nº
%
Área(ha)
%

1513

21932,74

1510

99,8

11730,71

53,5

959

63,4

8412,36

38,4

331

21,9

1519,55

6,9

249

3822,35

249

100

1933,22

50,6

60

24,1

934,81

24,5

108

43,4

934,46

24,5

78

1440,64

78

100

686,66

48

56

71,8

716,47

49,7

6

7,7

9,71

0,7

196

1584,24

194

98,9

957,14

60,4

121

61,7

556,92

35,2

32

16,3

35,53

2,2

108

1672,45

108

100

1150,1

68,8

94

87

487,12

29,1

6

5,6

14,41

0,9

72

1023,95

72

100

580,62

56,7

43

59,7

436,96

42,7

2

2,8

0,29

..

71

926,82

71

100

558,3

60,2

48

67,6

365,17

39,4

11

15,5

1

0,1

125

2821,06

125

100

1238,96

43,9

95

76

1504,75

53,3

9

7,2

29,29

1

179

3031,81

179

100

1561,84

51,5

134

74,9

1339,79

44,2

36

20,1

103,89

3,4

90

1482,88

89

98,9

658,16

44,4

75

83,3

777,73

52,4

2

2,2

0,56

..

146

1423,83

146

100

842,27

59,2

100

68,5

404,28

28,4

52

35,6

148,22

10,4

132

1852,21

132

100

1077,93

58,2

72

54,6

528,97

28,6

60

45,5

239,01

12,9

67

850,5

67

100

485,51

57,1

61

91

359,39

42,3

7

10,4

3,18

0,5

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 2009
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Tabela 4.28 - Utilização da Superfície Agrícola utilizada no concelho e freguesias de Alfândega da Fé

Concelho/Freguesias

Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Cerejais
Sambade
Vilar Chão
Vilarelhos
Vilares de Vilariça
U.f. Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro
U.f. Eucisia, Gouveia e Valverde
U.f. Ferradosa e Sendim da Serra
U.f. Gebelim e Soeima
U.f.Parada e Sendim da Ribeira
U.f.Pombal e Vales

Superfície
Agrícola
Utilizada
Nº
Área
(ha)
1510
249
78
194
108
72
71
125
179
89
146
132
67

11730,71
1933,22
686,66
957,14
1150,1
580,62
558,3
1238,96
1561,84
658,16
842,27
1077,93
485,51

Horta Familiar

Frutos de Casca Rija

Prados e
Pastagens Permanentes

Olival

Nº

%

Área
(ha)

%

Nº

%

Área
(ha)

%

Nº

%

Área
(ha)

%

Nº

%

Área
(ha)

%

855
137
28
92
72
51
48
75
98
49
109
61
35

56,6
14,9
35,9
47,4
66,7
70,8
67,6
60
54,8
55,1
74,7
46,2
52,2

136,17
19,96
4,58
17,71
14,69
7,43
5,92
13,54
13,54
7,66
17,94
7,28
5,92

1,16
1,03
0,67
1,85
0,13
1,3
1,1
1,1
0,9
1,2
2,1
0,7
1,2

1053
143
66
142
79
23
51
46
141
79
120
105
58

69,74
57,43
84,62
73,20
73,15
31,94
71,83
36,80
78,77
88,76
82,19
79,55
86,57

2939,92
331,59
226,64
278,37
169,38
27,59
260,65
65,22
686
265,7
261,14
231,13
136,51

25,06
17,15
33,01
29,08
14,73
4,75
46,69
5,26
43,92
40,37
31,00
21,44
28,12

1471
246
78
187
105
70
69
123
173
87
137
132
64

97,42
98,80
100,00
96,39
97,22
97,22
97,18
98,40
96,65
97,75
93,84
100,00
95,52

5968,68
1011,94
383,21
521,77
555,94
404,08
198,58
618,88
799,9
267,47
203,92
734,64
268,35

50,88
52,34
55,81
54,51
48,34
69,59
35,57
49,95
51,22
40,64
24,21
68,15
55,27

309
30
5
39
56
3
15
38
25
10
68
5
15

20,46
12,05
6,41
20,10
51,85
4,17
21,13
30,40
13,97
11,24
46,58
3,79
22,39

1345,73
233,29
47,51
55,7
81,45
44,53
64,46
341,64
163,94
75,35
187,66
17,03
33,17

11,47
12,07
6,92
5,82
7,08
7,67
11,55
27,57
10,50
11,45
22,28
1,58
6,83

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola de 2009
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Na Tabela 4.28 descriminamos as culturas que consideramos mais importantes quer em
termos da sua expressão em termos do nº de explorações que as praticam, quer em termos
da expressão na superfície agrícola utilizada.
Salienta-se a grande importância das culturas permanentes, nomeadamente dos Frutos de
Casca Rija, e do Olival. No concelho, o Olival é cultura presente em mais de 97% das
explorações, ocupando mais de metade da área agrícola com quase 6000 há. Os Frutos de
Casca Rija, existem em cerca de 70% das explorações ocupando um quarto da área agrícola
com cerca de 3000 ha. Estas culturas produzem grande parte das produções agrícolas
comercializadas destes territórios. Terão também importância, sobretudo nos rendimentos
realizados pelos agricultores as produções pecuárias, sobretudo a criação de gado ovino e
caprino de raças autóctones3 que constituem expressiva fonte de rendimento no sector
primário regional. A confirmar a importância desta atividade no Quadro 5 pode constatar-se a
expressão dos Prados e Pastagens Permanentes: estão presentes em mais de 20% das
explorações e representam 11% da área agrícola do concelho de Alfândega da Fé.
Por fim, achamos por bem salientar a importância das hortas familiares que apesar das áreas
diminutas que representam no Cômputo geral (menos de 2% da SAU), existem em mais de
metade (56%) das explorações agrícolas. São importantes não tanto pela comercialização
dos seus produtos, mas antes pelo papel que têm no autoconsumo dos agregados domésticos
dos produtores. A caracterização da agricultura deste território fez-se referindo sobretudo a
expressão concelhia, mas as estatísticas compiladas nos quadros apresentados contêm
também a informação descriminada pelas freguesias que integram o concelho de Alfandega
da Fé, podendo assim facilmente evidenciar-se as particularidades que importem em cada
uma delas. Temos assim neste território uma agricultura de dimensão modesta, de produtores
agrícolas maioritariamente familiares que as exploram as terras sobretudo em regime de
conta-própria com uma expressão importante de agricultoras de mais de 65 anos, e em que
a atividade agrícola é maioritariamente a principal fonte de rendimento.

3

Frequentemente foram observados no terreno rebanhos de ovinos e caprinos em pastoreio.
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Ordenamento do território

Para a caracterização da situação de referência relativamente ao descritor Ordenamento do
Território, identificaram-se previamente todos os Instrumentos de Gestão Territorial
(Nacionais, Regionais, Municipais, Intermunicipais, Sectoriais e Especiais) em vigor na área
do projeto e classes de espaço afetadas, com base em cartografia à escala adequada, sempre
que aplicável. Adicionalmente pesquizaram-se condicionantes, eventuais servidões
administrativas ou restrições de utilidade pública – Reserva Agrícola Nacional, Reserva
Ecológica Nacional, Domínio Público Hídrico, perímetros de proteção das captações públicas,
zonas de proteção definidas na Lei da Água, zonas adjacentes, zonas ameaçadas por cheia,
pontos de captação de água, albufeiras, rodovias, linhas de alta tensão, entre outros – sobre
base cartográfica (extratos das plantas de condicionantes e/ou restrições de utilidade pública)
igualmente à escala adequada. Investigaram-se possíveis medidas preventivas com
incidência na área do projeto para eventual análise de desconformidade.
Os Instrumentos de Gestão Territorial considerados por coincidirem com a área de
intervenção do Projeto foram o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT) aprovado pela Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro, retificada pelas Declarações de
Rectificação nº 80-A/2007, de 7 de Setembro, e nº 103-A/2007, de 2 de Novembro, de âmbito
nacional, o Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH-RH3), aprovado pelo Decreto
Regulamentar nº 19/2001, de 10 de Dezembro, de âmbito sectorial com incidência territorial,
o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF_NE),
aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 2/2007, de 17 de Janeiro de âmbito sectorial com
incidência territorial, e o Plano Director Municipal de Alfândega da Fé aprovado e publico pelo
Aviso n.º 2147/2015, de 26 de Fevereiro, de âmbito municipal.
São servidões administrativas ou restrições de utilidade pública em vigor com incidência na
área do Projeto, o Domínio Publico Hídrico (DPH) – leito e margens da Ribeira de Gebelim –
bem com as suas zonas inundáveis, áreas de risco de incêndio alto e muito alto, a Reserva
Ecológica Nacional (REN).
Não foram identificadas quaisquer medidas preventivas existentes.
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Após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial referidos, todos de plena eficácia, bem
como das condicionantes, servidões e restrições de uso do solo inerentes a este EIA
passamos à caracterização da área de intervenção do projeto relativamente às figuras do
ordenamento jurídico em vigor:
•

Planos de ordenamento do território e urbanísticos:
o

PNPOT – Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território: este
Instrumento de Desenvolvimento Territorial de natureza estratégica com
relevância para a organização do território nacional não estabelece qualquer
opção para a área do Projeto, consubstanciando apenas no respectivo quadro
de referência, a sua integração na Bacia Hidrográfica do Rio Douro;

o

PGBH-RH3 – Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro: a área de
influência do Projeto integra a massa de água de categoria Rio, designada por
Ribeira do Zacarias, com o código PT03DOU0284, alterada na sua delimitação
devido à construção da barragem de Baixo Sabor a jusante e passando a
referenciar-se com o código PT03DOU0284A. Trata-se de uma massa de água
classificada com a tipologia de “Rio do Alto Douro de Pequena dimensão” que
em ano médio transfere cerca de 2852,05 m3/dia para a Ribeira do Calvário
(03DOU0318) com objetivos múltiplos, produção de energia e rega. Esta
massa de água contempla no seu âmbito territorial, a zona protegida de
Camba, de código PTA76001633, designada para a captação de água
destinada ao consumo humano. Não estão referenciadas pressões
significativas de captação de água e de cargas poluentes para qualquer sector
de atividade. Quanto a pressões hidromorfológicas, contempla duas
barragens, Camba (1,08 hm3) e Sambade (1,06 hm3) e quanto a medidas para
o segundo ciclo de planeamento (2016-2021), contempla a medida
PTE1P01M08_SUP_RH3 para Remodelação e Beneficiação da Rede de
Drenagem de Águas Residuais na zona sudoeste da Vila, em Sambade e em
Alfandega da Fé, com construção de ETAR em Vilares da Vilariça. Trata-se de
uma medida de natureza: corretiva (prioridade 3) como objetivo estratégico
OE2 de atingir e manter um Bom Estado do Potencial da massa de água, e o
objetivo operacional OO2.2 de atingir e manter o bom estado das massas de
água reduzindo os impactes através de uma gestão adequada das pressões.
A medida caracteriza-se pela substituição da tubagem de ligação à estação
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elevatória da zona sudeste da vila de Alfândega da Fé, com a construção de
ETAR em Vilares da Vilariça e construção de redes separativas de águas
residuais em Alfândega da Fé e Sambade. A incidência da medida far-se-á
sentir sobre o sector urbano, pretendendo resolver o problema da poluição
microbiológica e orgânica (azoto amoniacal), reduzindo a poluição orgânica
relativa às descargas sem tratamento. Trata-se de uma das doze massas de
água que atingiram o objetivo ambiental de Bom estado em 2015, pese embora
estivesse estabelecido no 1º ciclo que só seria alcançado em 2021 ou 2027.
As principais razões que justificam esta situação devem-se às medidas
implementadas terem sido mais eficazes do que o previsto e/ou a recuperação
do sistema ter sido mais rápida do que o esperado, permitindo que a massa de
água conseguisse atingir o Bom estado mais cedo, ou ainda, a avaliação
efetuada por métodos indiretos tenha revelado uma qualidade superior;
o

PROF-NE – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste
Transmontano: O PROF-NE estipula objetivos específicos comuns a todo o seu
território para a gestão e exploração das áreas florestais: a diminuição do
número de ignições de incêndios florestais e da área queimada, a reabilitação
de ecossistemas florestais, a beneficiação de espaços florestais, a
consolidação da atividade florestal, o aumento do conhecimento sobre a
silvicultura das espécies florestais, a monitorização do desenvolvimento dos
espaços florestais e o cumprimento do plano. Para a Sub-região homogénea
Sabor na qual se integra a área de intervenção do Projeto, as funções
estipuladas para a floresta são a implementação e incrementação das funções
de Proteção como primeira prioridade, de Produção como segunda prioridade,
e de Conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos com terceira prioridade, para as quais o referido PROF-NE
estipula 18 objetivos específicos.

o

PDM – Plano Director Municipal de Alfândega da Fé: neste instrumento de
gestão territorial, a área afetada pelo Projeto ocupa 5,24 hectares com estatuto
de Espaço Florestal de Produção, 5,77 hectares com estatuto de Espaço
Florestal de Produção em Área sensível à degradação ecológica, e 1.19
hectares com estatuto de Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal (Figura
4.28);
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Figura 4.28 - Localização do Projeto na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Alfândega da Fé

•

Servidões administrativas ou restrições de utilidade pública
o

Domínio Público Hídrico: as áreas de influência do Projeto, considerando a
futura albufeira à cota máxima, o coroamento e o paredão jusante, localizamse ao longo de 1150 metros de leito e margens da Ribeira de Gebelim,
ocupando uma área de cerca de 9.3 hectares, 8.3 hectares de espelho de água,
1795 m2, 8145 m2 de paredão jusante (Figura 4.29).

o

Áreas de risco de incêndio alto e muito alto: cerca de 50% das áreas de
influência do Projeto estão classificadas como de perigosidade Alta
relativamente ao risco de incêndio, de acordo com a referência CRIF 2012
(Figura 4.30).

o

REN - Reserva Ecológica Nacional: a área do projeto encontra-se integrada
em área de REN, com exceção de cerca de 1,28 hectares localizado a
montante, no espaço de confluência de um talvegue norte com a linha de água
principal, a Ribeira de Gebelim (Figura 4.29).
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Figura 4.29 - Localização do Projeto na Carta de Condicionantes I do Plano Director Municipal de Alfândega da
Fé.

Figura 4.30 - Localização do Projeto na Carta de Condicionantes II no PDM de Alfândega da Fé.
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Figura 4.31 - Avaliação de risco de risco de inundação na área de intervenção do Projeto.

4.10 Património arquitetónico e arqueológico
Para caracterizar o Património arquitetónico e arqueológico na área do empreendimento,
começou-se por se identificar locais arqueológicos já conhecidos e mapeados em bases de
dados da área, ou seja, fez-se uma identificação com base documental do património
existente, baseando-se num conjunto de diversas fontes de informação: consultas
bibliográficas especializadas, pesquisas em bases de dados (Endovélico), outros EIA.
Para a área em estudo, existem algumas referências e encontram-se já inventariados dois
locais de interesse: o castelo - povoado fortificado de médias dimensões, localizado num
cabeço em esporão, numa encosta sobre a ribeira de Gebelim; e a tapada dos Espinheiros –
um afloramento de quartzo destacado acima do solo, gravado com três covinhas. Porém, a
sua localização não colide com a área da barragem, paredão e albufeira, ambas na área
geográfica da União de Freguesias de Gebelim e Soeima.
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O Abade de Baçal faz também referência a estações do «itinerário» de Antonino em Gebelim.
O Castelo consta no Endovélico com o seguinte CNS: 2052; e a Tapada dos Espinheiros com
o CNS: 23345. Posteriormente iniciou-se a fase de prospeção.
Nas áreas prospetadas a visibilidade do solo era boa, apesar de existir alguma vegetação
rasteira, como por exemplo: giestas e urzes.
Durante a prospeção no terreno, não foram identificadas nenhumas ocorrências de interesse
arqueológico. Contudo, junto à ribeira foi encontrado algum material cerâmico proveniente,
provavelmente, de escorrência. Por este motivo, sugere-se que haja um acompanhamento
arqueológico durante a fase de desmatação e de revolvimento dos terrenos.

4.11 Paisagem
A definição do carácter de uma Paisagem concretiza-se através de uma análise global,
sintetizada em Unidades de Paisagem que identificam e relacionam a sua morfologia,
ocupação do solo, valor do coberto vegetal e configuração da rede hidrográfica, com a maior
ou menor intensidade da presença humana e dos seus valores culturais. Ficam assim
substituídos com vantagem, para âmbitos espaciais limitados como é o caso deste Projeto, a
análise do relevo da área em estudo normalmente representada pela hipsometria, declives,
exposições, rede hidrográfica e uso do solo. Na área de intervenção do projeto – albufeira,
coroamento, paredão, órgãos de exploração e respetivas de acesso – não se identificam
quaisquer elementos relevantes para a definição da estrutura desta Paisagem,
nomeadamente, núcleos urbanos, infra-estruturas e elementos patrimoniais históricos e
culturais e naturais. Com base nesta avaliação da paisagem, cuja reduzida dimensão não
justifica o estabelecimento de subunidades, conclui-se sobre a sua Qualidade Visual,
traduzida na variabilidade e diversidade espacial com base nos seus atributos visuais e
eventuais as intrusões. Igualmente se conclui sobre a Absorção Visual da Paisagem,
identificando

os

pontos

de

observação

privilegiada

sobre

o

projeto,

definindo

cartograficamente as bacias visuais, bem como sobre a Sensibilidade Visual cruzando a
qualidade e a absorção visual.
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A área de influência do projeto, entendida para este descritor como sendo constituída pela
projeção do futuro espelho de água, juntamente com as respetivas bacias de drenagem e
bacia visual da barragem e áreas afetadas pela sua construção, encerra, em sim mesma, um
misto das principais características das três unidades de paisagem em que se enquadra:
Unidade 21, 25 e 26, correspondentes às “Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros”,
“Terra Quente Transmontana” e “Serra de Bornes”, respetivamente (Figura 4.32). Trata-se de
um território maioritariamente ocupado por matos densos, utilizados como pastagem arbustiva
permanente, pontuados por vegetação arbórea espontânea interrompidos por repovoamentos
com pinhal e por parcelas de agricultura perene (olival).

Figura 4.32 - Unidades de Paisagem relativas à área de influência do Projeto (d'Abreu et al, 2002)

Na zona a Oeste da área de estudo, a Unidade 26 “Serra de Bornes” é marcada pela presença
de um relevo maciço, compacto e harmonioso que se eleva acima das áreas envolventes,
coberto de floresta relativamente densa, o que acentua o contraste com as áreas agrícolas
circundantes. No quadrante Este, unidade de paisagem 25 “Terra Quente Transmontana” é
definida sobretudo pelo mosaico de ocupação agrícola, muito variado e seguindo de forma
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harmoniosa as variações do relevo (Figura 4.33). As parcelas das explorações agrícolas são
relativamente pequenas e dominam as culturas permanentes – olival, vinha e amendoal. A
norte, a Unidade 21 “Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros” representa um mosaico
cultural diversificado e característico de Trás-os-Montes que aqui toma uma expressão muito
nítida pelas parcelas agrícolas frequentemente bordejadas por muros de pedra solta,
alinhamentos de árvores, sendo as espécies mais frequentes o carvalho negral e o
castanheiro, por vezes o choupo e a cerejeira também.

Figura 4.33 - Aspeto geral da paisagem do vale da Ribeira de Gebelim na área de intervenção do Projeto

O encontro e as transições entre as três Unidades apontadas fazem que não seja reconhecido
um forte carácter à paisagem da situação em causa. A bacia hidrográfica está
maioritariamente inserida na Unidade 26 “Serra de Bornes”, e a restante área na Unidade 25
“Terra Quente Transmontana”, embora os elementos de agricultura perene que a
caracterizam sejam, nesse caso, diminutos. Contribui ainda para a descaracterização da
paisagem, as intervenções de reflorestação das zonas altas com não mais de duas décadas,
e as pequenas parcelas de reabilitadas de olival com maior intensidade de gestão recente. O
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carácter fortemente encaixado do vale da Ribeira de Gebelim implica uma bacia visual
relativamente limitada, não alcançando mais do um quilómetro à cota máxima previstas para
o projeto em causa. Não sendo esta, uma paisagem frequente a nível nacional, não deixa,
contudo, de ser bastante comum à generalidade do território transmontano.
A ausência de um carácter verdadeiramente identitário acentua-se ainda pela falta de
harmonia que frequentemente caracteriza territórios como este, em transição de processos
de gestão, onde as marcas de abandono são uma constante. Já hoje é difícil referenciar
elementos patrimoniais com um valor significativo que valorize a paisagem, sejam muros de
contenção e/ou divisão de propriedade, estruturas hidráulicas associadas a irrigação, ou
estruturas para a conservação de caminhos. Pese embora a diversidade difusa que estas
condições de abandono podem, temporariamente, proporcionar ao espaço, a paisagem não
deixará de estar à mercê de uma homogeneização que conduzirá inegavelmente a perda da
sua qualidade visual. Tendo em conta o descrito, e atendendo à sua reduzida qualidade e
absorção visual, atribui-se por uma valoração reduzida da Sensibilidade Visual desta
Paisagem.
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5 Evolução da situação de referência sem projeto
Os sistemas ecológicos, nomeadamente os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, na ausência
da execução do projeto, poderão ter uma evolução na área de estudo caracterizada por:
•

Abandono dos campos agrícolas nas margens da ribeira de Gebelim, com incremento
das áreas de matos e aumento da carga combustível nas encostas íngremes,
aumentando a suscetibilidade da ocorrência de fogos florestais.

•

Eliminação da cortina de choupos e salgueiros, com crescimento acentuado de
macrófitos aquáticos, já detetado em diferentes troços da área de estudo.

•

Potenciação de fenómenos de erosão nas margens com aprofundamento do canal e
perda de solo arável na vizinhança dos sistemas lóticos.

•

Paralelamente, as alterações climáticas, e em especial o aumento previsto na
frequência e intensidade dos eventos extremos, como secas e cheias, pode contribuir
para alterações das condições ambientais existentes.

Face aos considerandos supramencionados, será de prever que as comunidades de
organismos e em particular dos invertebrados aquáticos possam vir a sofrer alterações na sua
composição e estrutura de modo a adaptarem-se, no futuro, à variação quer de recursos
energéticos (com mudança no predomínio de produtores primários em substituição dos inputs
de materiais orgânicos alóctones), quer dos habitats disponíveis (maiores zonas de
concentração de materiais finos).
Fauna
Esta alternativa corresponde à não concretização da albufeira e consequente manutenção,
no essencial, da situação atual. Nestas circunstâncias, a evolução previsível para a região,
aponta para a continuidade do processo de desertificação com um ritmo incerto e dificilmente
reversível. Isto pressupõe o progressivo abandono das atividades agrícolas, mesmo que as
medidas adotadas no sentido da sua manutenção, em particular dentro de programas de
medidas ambientais, sejam reforçadas.
Nestas circunstâncias, são difíceis de prever as consequências nas espécies de maior
sensibilidade ou com estatuto de conservação mais elevado, pois, por um lado, o processo
de desertificação favorece a preservação de habitats e por outro pode limitar as fontes de
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alimento. Apesar destas incertezas, prevê-se, mesmo assim, que globalmente haja uma
evolução positiva da situação, mas com progresso lento.
Flora e Vegetação
Sem o empreendimento manter-se-ão os habitats existentes, ou seja, em princípio os atuais
valores florísticos da área a inundar não serão destruídos.
A área da barragem e circundante poderá, no entanto, vir a sofrer impactes negativos
resultantes de outras situações, como o processo de florestação já em curso e os incêndios
como fenómeno natural.
Os processos de alteração do coberto, como a florestação, com armação de terreno nas
encostas de maior declive, terão impactes sensíveis na alteração da ocupação do solo,
particularmente nas zonas de matos. Junto da vegetação das linhas de água, poderão
também ocorrer impactos devido à utilização destes habitats para plantação de choupos, uma
cultura arbórea de rotação curta, com eventuais consequências para a vegetação natural. Não
se prevê consequências para a vegetação rupícola.
Os incêndios, seja devido a fenómenos de fogo natural ou de negligencia em queimadas
agrícolas, resultantes de um maior abandono de terras cultivadas em consequência do
acentuar da desertificação, poderão vir a ter impactes significativos no grau de equilíbrio da
vegetação, mas relativamente reduzidos nos valores florísticos e faunísticos, uma vez que em
grande parte ocorrerão nas zonas onde as formações vegetais já manifestam adaptação
pirófita, como matos e matagais.
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6 Identificação, caracterização e avaliação de impactes
6.1

Considerações gerais

No presente capítulo procedeu-se à identificação e caracterização dos potenciais impactes
gerados pela construção e exploração da barragem de Gebelim, com base nas suas
características e do respetivo local de implantação.
Na avaliação de impactes apresentada neste capítulo, os impactes foram classificados
através da elaboração de uma matriz de importância que abordará os aspetos apresentados
na Tabela 6.1.
Tabela 6.1 - Aspetos considerados na classificação qualitativa dos impactes
Tipo de

Conjunto de características que determinam o seu efeito, sobre o

Positivo

impacte

descritor ambiental afetado.

Negativo

Grau de

Probabilidade de ocorrência de vir a ocorrer o efeito de um impacte

Pouco provável

certeza

sobre o descritor afetado

Provável
Certo

Duração

Natureza

Duração e permanência do efeito decorrente do impacte ambiental

Temporário

sobre o descritor afetado, conforme a sua reversibilidade

Permanente

Definição da natureza direta ou indireta dos impactes, caso sejam

Direto

diretamente induzidos por atividades relacionadas com as obras ou

Indireto

por processos desencadeados por estas.
Magnitude

Importância do impacte, ou seja, importância do efeito de uma ação,

Pouco significativo

sobre o descritor ambiental afetado.

Significativo

Sempre que se considerou oportuno e justificável, procedeu-se a uma análise separada dos impactes
esperados durante as fases de construção, exploração e desativação.
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Solos e uso dos solos

Os impactos previstos sobre a área afetada pelo empreendimento implicam:
- Inutilização por ocultação
- Área a inundar ao NMC
- Áreas a ocupar pelas estruturas – barragem, estruturas hidráulicas e acessos
Deste ponto de vista, ambos os casos são similares, tratando-se de impacto negativo, direto
e permanente sobre o recurso solo, de efeito certo, imediato e irreversível. Todavia, é de
magnitude baixa uma vez que, embora afete integralmente as funções do solo tem extensão
relativamente reduzida. Tem também significância reduzida (face à reduzida aptidão da terra
e ocupação de baixo valor) e expressão local.
Embora não estando definidos os planos de obra, estima-se que a construção implicará
estaleiro e todo o conjunto de estruturas temporárias de apoio, incluindo zonas de circulação
de maquinaria. Sendo acautelados todos os preceitos regulamentares quanto à deposição de
óleos usados, de águas de lavagem da maquinaria e seu tratamento, bem como ao
armazenamento de combustíveis, o impacto sobre o recurso solo configura uma perturbação
física – a compactação. Tratar-se-á neste caso de um impacto negativo, direto, mas
temporário de curto prazo e reversível (desde que aplicadas as necessárias medidas de
remediação e recuperação) A sua magnitude será baixa e a significância reduzida, e a sua
expressão será local, face ao exposto acima.

6.3

Clima e meteorologia

O impacto no clima local resultante da implantação do empreendimento decorre do
estabelecimento do espelho de água que constitui a superfície da albufeira. Traduz-se em
alterações nas condições de humidade atmosférica em resultado da existência de uma
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superfície evaporante contínua com permanente disponibilidade para a cedência de água à
camada inferior da atmosfera. Por outro lado, a massa de água armazenada constitui-se em
reservatório de calor que altera as condições termodinâmicas nessa mesma camada.
A propagação destas alterações para as zonas adjacentes depende da circulação na baixa
atmosfera, a qual é fortemente condicionada pelo relevo. A intensidade com que tais
alterações se manifestam depende da extensão da superfície evaporante e da massa de água
armazenada, entendidas também em termos relativos ao entorno fisiográfico. As
consequências destas alterações em regra identificadas correspondem a modificações na
humidade atmosférica e na ocorrência de nevoeiros.
Neste caso concreto a albufeira terá cerca de 8 ha de superfície ao NMC, a significar uma
área inferior ao NPA e, na época de rega, muito menor, uma vez que o vale é encaixado e a
variação da área inundada com o nível da água na albufeira é acentuada. Assim, na época
de rega, coincidente com a máxima evaporação, a superfície evaporante reduzir-se-á
consideravelmente. A título de exemplo, estima-se em cerca de 3 ha para uma descida do
nível da albufeira até aos 610 m.
O impacto deve ser considerado de sinal negativo, uma vez que a ele são em regra
associadas consequências negativas para as atividades agrárias, como sejam o aumento da
humidade atmosférica e da frequência de nevoeiros, como causa eventual de incrementos da
atividade de patógenos das culturas e da redução da radiação fotossinteticamente ativa
recebida ao nível do copado. Trata-se, todavia, de um impacto provável, indireto, diferido no
tempo (de longo prazo) e de escala local. A sua magnitude será reduzida, face à pequena
extensão da superfície evaporante a criar, e a sua significância será marginal, por via do
pequeno alcance espacial estimado, tendo em conta o relevo acidentado da zona, insuficiente
para atingir as áreas agrícolas potencialmente suscetíveis, situadas a jusante. A verificar-se,
será um impacto de carácter permanente e irreversível.
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Recursos hídricos

Os impactos estimados são os associados à formação de uma albufeira, com alterações
importantes do regime hidrológico, designadamente:
- Na velocidade da corrente (com reflexos na dinâmica do transporte sólido);
- No aumento das componentes evaporação e infiltração do balanço hidrológico (neste último
caso com reflexos no ramo subterrâneo do ciclo hidrológico).
- Na atenuação dos extremos de caudal (pelo seu efeito regularizador);
Esses impactos dependem da dimensão do empreendimento, designadamente quanto a área
inundada e volume armazenado, também entendida em termos relativos à própria dimensão
da linha de água e do vale afetados.
Os impactos resultantes da implantação do empreendimento são certos, diretos,
permanentes, irreversíveis e de escala local ou sub-regional. O seu efeito é de verificação
imediata ou no curto prazo. O primeiro impacto identificado é de sinal negativo porque o
percurso dos sedimentos resultantes da erosão nas encostas e acumulados no leito da
albufeira contribuem para reduzir o seu volume útil, de magnitude elevada uma vez que a
dinâmica do transporte sólido é afetada pela interrupção do escoamento fluvial por via da
barragem, mas é de significância reduzida face à dimensão da bacia, já que a produção de
sedimentos é proporcional à área de drenagem.
Quanto ao segundo impacto identificado, já na secção anterior se fez referência à reduzida
extensão da superfície evaporante da albufeira, pelo que as perdas por evaporação
representam impacto de magnitude e significância reduzidas. Também na secção anterior se
fez referência à baixa capacidade de armazenamento que formação geológica de carácter
fissurado detém, o que se traduz em perdas de água em profundidade reduzidas e de baixa
significância para a eficiência de armazenamento.
O terceiro impacto identificado é de sinal positivo precisamente porque o volume armazenado
na albufeira atenua os extremos de caudal, regularizando deste modo o curso de água. A sua
magnitude elevada e especialmente apreciável na época seca, em que a Ribeira poderá
dispor de caudais para alimentar o regadio a jusante. Por este motivo é também de elevada
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significância na medida em que deste impacto resultará importante melhoria das condições
para a produção agrícola local.

6.5

Qualidade do ar

6.5.1 Fase de construção
Durante a fase de obra poderão ocorrer focos pontuais de poluição da qualidade do ar,
nomeadamente relacionados com a emissão de poeiras derivadas das movimentações de
terras e da circulação de máquinas. O impacte causado por estas alterações é certo, negativo,
direto, temporário, reversível e limitado a uma área restrita. A inexistência de recetores
sensíveis nas imediações da área de construção da barragem leva a que se considerem estes
impactes pouco significativos.

6.5.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração, devido ao tipo de obra, não são de esperar emissões que
afetem a qualidade do ar, uma vez que não envolve atividades que causem poluição do ar.

6.5.3 Fase de desativação
Na fase de desativação poderão voltar a verificar-se o mesmo tipo de impactes esperados
para a fase de construção, associados à eventual demolição e desmontagem das
infraestruturas da barragem, pelo que se deverão aplicar o mesmo tipo de recomendações
acima descritas para essa fase.
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Ruído

6.6.1 Fase de construção
Durante a fase de obra poderão ocorrer emissões sonoras com alguma expressão, fruto dos
trabalhos a realizar. No entanto, dada a ausência de receptores sensíveis nas imediações da
zona, os efeitos destas emissões atingirão sobretudo a população afecta à obra, pelo que
importa respeitar as medidas de gestão ambiental a preconizar para a área de estaleiro e de
desenvolvimento da obra.

6.6.2 Fase de exploração
Pelas suas características, durante a sua exploração a Barragem de Gebelim não se configura
nem como uma potencial fonte de emissão de ruído, nem como um receptor sensível, no que
se refere ao ambiente sonoro. Por conseguinte, não são de esperar emissões que alterem a
qualidade do ambiente sonoro.

6.6.3 Fase de desativação
Durante a fase de desativação, deverão aplicar-se o mesmo tipo de impactes verificados na
fase de construção, pelo que se deverão aplicar o mesmo tipo de recomendações acima
descritas para essa fase.

6.7

Sistemas ecológicos

No que respeita aos sistemas ecológicos é expectável a destruição da flora e vegetação
locais devido às operações desmatação e desarborização, as quais afetarão uma extensão
assinalável da vegetação ripícola em ambas as margens do Ribeira de Gebelim e de toda a

120

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

vegetação e flora associada na zona de implantação da futura albufeira. Relativamente à
fauna aquática e terrestre, as modificações ambientais implementadas nas diferentes fases
originarão alterações substanciais na composição e estrutura das comunidades.

6.7.1 Fase de construção
A) Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
Durante a fase de construção, a implantação das áreas de apoio à obra, a criação de
caminhos e respetiva circulação de máquinas e pessoas e as obras de fundação da barragem
implicarão impactes negativos sobre diferentes componentes abióticas e bióticas. Os
fenómenos de perturbação e potenciais impactes concentram-se especialmente na zona de
implantação da barragem de Gebelim (G2.1ZB) e ainda nas zonas de jusante (G2.2ZB), no
canal e na zona ribeirinha. Nesta fase, os impactes sobre a zona situada a montante do regolfo
da albufeira (G1.2M) serão muito pouco significativos. Uma análise pormenorizada permite
destacar os seguintes aspetos:
Alteração da qualidade da água: Poderão ocorrer alterações temporárias na qualidade da
água, quer no troço de implantação da barragem e estaleiros (G2.1ZB) quer nos troços de
jusante (entre os quais G2.2ZB), como resultado do input de produtos lixiviados decorrente
da utilização de máquinas e equipamentos.
Condições hidromorfológicas: Serão de esperar alterações substanciais nas condições
hidromorfológicas da ribeira, assim como na dinâmica de sedimentos. Com efeito, as obras
de fundação da barragem (Troço G2.1ZB) e a construção de caminhos e dos estaleiros
implicarão a movimentação de terras com consequências importantes nos ecossistemas
aquáticos e ribeirinhos. A lavagem de inertes e subsequente produção de sólidos suspensos
acarretará uma circulação/deposição e redistribuição de materiais finos ao longo do canal e
margens (troço G2.2ZB e a jusante), com implicações drásticas ao nível do mosaico de
microhabitats, levando a uma perda de habitat para as comunidades de organismos, pela
colmatagem promovida ao nível dos interstícios do substrato mais grosseiro.
Vegetação ribeirinha (macrofítica e ripária): Na fase de construção haverá a eliminação
completa da vegetação ripária na área de implantação da barragem (G2.1ZB), com o corte
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raso duma grande quantidade de choupos plantados e ainda de freixos e salgueiros. A
maquinaria pesada a usar nas obras da barragem vai ainda interferir com o canal, em especial
nas zonas de jusante (G2.2ZB), sendo de esperar a remoção dos choupos situados no troço
imediatamente a jusante do paredão da barragem. Também a vegetação macrofítica tenderá
a desaparecer pelo input de sedimentos.
A remoção da vegetação ribeirinha na zona da barragem (setor G2.1ZB) e área adjacente
inundável (G1.2M) pode ser considerada de impacte positivo dado potencialmente contribuir
para a diminuição dos fenómenos de eutroficação na albufeira.
Fauna macrobentónica: As alterações previstas no mosaico de microhabitats com a
ocorrência de fenómenos de sedimentação e colmatagem dos interstícios conduzirão à perda
de habitat para a macrofauna bentónica, nomeadamente para as espécies mais reófilas. Tal
facto poderá conduzir à perda de diversidade, mais acentuada na zona da albufeira (troços
G1.2M e G2.1ZB) e nos troços situados a jusante. As espécies estenobiontes poderão diminuir
de abundância e a qualidade biológica do meio aquático ver-se negativamente afetada nesta
fase.
Fauna piscícola: Não podem ser analisados os impactes na fauna piscícola em virtude da
sua inexistência na ribeira de Gebelim nos setores considerados para avaliação do EIA.
Outros vertebrados: Não podem ser analisados os impactes na espécie toupeira d’agua
(Galemys pyrenaicus Geoffroy, 1811) dado não terem sido detetadas sinais da sua presença
ao longo dos troços amostrados na proximidade da barragem de Gebelim. Relativamente a
outros vertebrados presentes na ribeira, as perturbações previstas na fase de construção
contribuirão para uma diminuição dos répteis e anfíbios presentes na área pelas alterações
promovidas especialmente na zona da obra e impactes subjacentes nas zonas de jusante,
seja pela perda de habitat seja diretamente pela movimentação de máquinas e corte da
vegetação aquática e ribeirinha.
Em suma dado o elevado valor ecológico e importância para a manutenção da biodiversidade,
o impacte que resultará da fase de construção será maioritariamente negativo, certo,
permanente, direto e significativo.Todos estes impactes devem ser alvo de medidas de
carácter preventivo, seguramente incluídas nas boas práticas previstas na fase de construção.
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B) Ecossistemas terrestres (fauna e vegetação)
B1. Fauna
Durante esta fase, é expectável a perda de habitat por parte de todas as espécies de fauna,
nomeadamente as que necessitam diretamente da vegetação, devido à sua remoção na área
a ocupar pela albufeira. Algumas espécies, como répteis e anfíbios poderão não ser afetados
diretamente pela falta de vegetação, mas a sua ausência leva à falta de insetos e,
consequentemente, de alimento.
Por outro lado, a remoção e translocação de inertes relativos às obras, as máquinas e a
abertura de acessos e colocação das condutas de transporte de água poderão provocar a
mortalidade de alguns animais com menor mobilidade e o afastamento de outros, podendo
originar ainda perdas de reprodução. Na zona a ocupar pelo empreendimento, estes efeitos
terão um carácter definitivo, enquanto na zona envolvente os efeitos poderão ser,
eventualmente, temporários.
Assim, nesta fase, os impactos relativos à fauna terrestre serão negativos, prováveis a
certos, para o caso da mortalidade de animais, certos para a perda de habitat na área da
albufeira. Serão ainda de carácter permanente, diretos e significativos para a área da
albufeira e acessos, temporários, diretos e indiretos para a área envolvente, significativos,
sobretudo durante o período de reprodução.

B2. Flora e Vegetação
Ao nível da flora e da vegetação, ações normalmente associadas à construção da barragem,
como sejam pedreiras e escombreiras ou instalações para a construção devem ser limitadas,
preferencialmente, à área a submergir, de modo a reduzir impactos e necessidade de medidas
de recuperação adicionais.
Relativamente aos restantes aspetos, é de referir a perda de vegetação e de plantas,
nomeadamente de sobreiros e algumas azinheiras, na área a ocupar pela albufeira, devendo
ser assegurado o cumprimento da legislação atual, conforme parecer do ICNF,
nomeadamente no respeitante ao Decreto-Lei nº 169 de 2001, de 25 de maio e as alterações
propostas no Decreto-Lei nº 55 de 2004, de 30 de junho.
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Os impactos esperados para esta fase, ao nível da flora e vegetação são negativos,
prováveis a certos, para o caso do corte e eliminação de plantas, certos para a perda de
habitat e de indivíduos de espécies protegidas. Serão ainda de carácter permanente, diretos
e significativos para a área da albufeira e acessos, temporários, diretos e indiretos para
a área envolvente, associados eventuais construções de apoio, significativos localmente.

6.7.2 Fase de exploração
A) Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
Durante a fase de enchimento e exploração, os fenómenos de perturbação e potenciais
impactes concentram-se especialmente na zona da albufeira da barragem de Gebelim (G1.2M
e G2.1ZB) e ainda nas zonas de jusante (G2.2ZB) e na proximidade do regolfo (troço final de
G1.1M). Relativamente aos sub-descritores em avaliação merecem uma análise
pormenorizada os seguintes aspetos:
Alteração da qualidade da água: O regime térmico na albufeira da barragem (Setores G1.2M
e G2.1ZB) sofrerá alterações marcadas, quando comparado com os troços lóticos situados a
montante. Com efeito, as características lênticas da massa hídrica podem conduzir, em
especial no verão, a fenómenos de estratificação térmica e potencialmente a períodos de
anóxia nos sedimentos, caso haja uma acumulação de materiais orgânicos transportados de
montante. O efeito do paredão da barragem potenciará uma retenção de nutrientes
resultantes da acumulação e decomposição desses materiais orgânicos (folhada, ramos,
sementes) que poderão fomentar o crescimento de algas fitoplanctónicas. No entanto, o teor
de nutrientes (especialmente N e P) em zonas de montanha não assume proporções elevadas
prevendo-se um impacte diminuto. Nos troços de montante os impactes serão diminutos
(localizados na zona imediatamente a montante do regolfo) quando comparados com os
troços de jusante, cujo caudal ecológico e descargas efetuadas podem ceder nutrientes e
modificar a qualidade da água.
Condições hidromorfológicas: Com o enchimento e exploração da barragem, as condições
hidromorfológicas modificam-se substancialmente assumindo a zona da albufeira um corpo
de água de características lênticas onde ocorrerá um processo de sedimentação dos materiais

124

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

orgânicos e inorgânicos responsáveis pela criação dum leito de finos (argila, areia) e matéria
orgânica em decomposição.
Vegetação ribeirinha (macrofítica e ripária): A vegetação ribeirinha na zona da futura
albufeira (maioritariamente choupos, salgueiros e sabugueiros) irá desaparecer por completo.
Por outro lado, a vegetação macrofítica atualmente existente (e.g. Lemna minor, Oenanthe
crocata, Ranunculus sp. entre outros) tenderá a concentrar-se nas zonas das margens.
Poderá haver tendência para o crescimento de algas fitoplantónicas e inclusive de perifiton
nas zonas marginais, embora em rios de montanha os impactes sejam diminutos. Nas zonas
de montante não serão de esperar modificações profundas após a fase de construção.
Fauna macrobentónica: As espécies que tipicamente dominam em ambientes lóticos, caso
de plecópteros e tricópteros tender a diminuir ou desaparecer na futura albufeira, sendo
substituídos por outros invertebrados com maior capacidade de colonizar ambientes lênticos,
caso de coleópteros, dípteros e hemípteros. A eliminação dos taxa estenobiontes (EPT,
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) reflectirá uma diminuição da qualidade e integridade
ecológica do ecossistema aquático. A jusante, a cedência de caudais e a qualidade do
ecótono ripário, na fase pós-construção determinará a composição faunística, embora a
libertação do seston da albufeira potencie o aparecimento e dominância de filtradores, caso
de Simuliidae (Diptera) e Hydropsychidae (Trichoptera). No entanto, a montante é de crer que
a presença de detritívoros (e.g. Filipalpia – Plecoptera, e de Limnephilidae, Calamoceratidae
- Trichoptera) adaptados ao recurso energético proveniente da folhada da vegetação
caducifólia que margina os rios, se mantenha uma vez que quer os habitats quer a qualidade
da água nessa zona montanhosa permanecerá assegurada.
Fauna piscícola: O corpo de água resultante da albufeira de barragem cria condições para
suportar a vida piscícola. A qualidade da água e condições de habitat poderão permitir a
introdução de ciprinídeos endémicos (e.g. barbo, boga, escalo) podendo ser visto como um
impacte positivo, associado aos valores de conservação e lúdicos, caso da pesca. Contudo,
é sabido que estes ecossistemas sofrem rapidamente introduções de espécies exóticas (e.g.
perca-sol, gambúsia, achigã), algumas delas com potencial invasor, de forma acidental ou
deliberada, o que se revela de menor interesse em termos de conservação, e neste caso dar
origem a um impacte negativo.
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Em suma dado o elevado valor ecológico e importância para a manutenção da biodiversidade,
o impacte que resultará da fase de exploração será maioritariamente negativo, provável,
permanente, direto e significativo.

B) Ecossistemas terrestres (fauna e vegetação)
B.1 Fauna)
Durante a fase de enchimento e exploração, as principais alterações que deverão ocorrer
consistirão na criação de uma massa de água que ficará disponível também para a fauna
nomeadamente anfíbios e répteis aquáticos, como os cágados. Outras alterações
correspondem às acessibilidades entretanto criadas para apoio à construção e posterior
exploração. Assim, em termos de disponibilização de água e habitat relacionado, podemos
esperar

impactos

positivos,

certos,

permanentes,

diretos e indiretos,

pouco

significativos, uma vez que nas proximidades já existe outra massa de água. Quanto às
acessibilidades criadas, estas poderão provocar mortalidade de alguns animais durante a sua
utilização, por atropelamento, constituindo simultaneamente uma barreira que, à semelhança
da própria massa de água criada, pode dificultar a natural movimentação de espécies
rastejantes, como répteis e anfíbios, originando impactos negativos, prováveis,
permanentes, diretos e pouco significativos.

B2. Flora e Vegetação
Nesta fase considera-se a possibilidade de aparecimento de espécies invasoras devido à
acessibilidade e ao expectável aumento de pessoas nas margens da albufeira, potenciando
o aparecimento dessas espécies.
Deste modo, serão expectáveis impactos negativos, prováveis, permanentes, diretos e
indiretos, pouco significativos.

126

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

6.7.3 Fase de desativação
A) Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
Entende-se que as operações de desativação poderão originar perturbações sobre as
condições abióticas do sistema, nomeadamente ao nível da qualidade da água e dos habitats,
assim como bióticas seja ao nível da flora e a vegetação, seja ao nível da fauna
macrobentónica e de vertebrados. Em detalhe a avaliação para cada sub-descritor é a
seguinte:
Alteração da qualidade da água: A desativação da albufeira permitirá reverter o sistema
lêntico em lótico, promovendo uma maior oxigenação da massa hídrica e uma circulação de
materiais e nutrientes ao longo do curso de água. Fenómenos de potencial anóxia decorrente
da sedimentação e aprisionamento na vasa orgânica da albufeira são potencialmente
eliminados resultando num impacte positivo.
Condições hidromorfológicas: A restituição das condições lóticas permitirá a criação da
sequência pool/riffle ao longo do eixo do rio e recuperação da estrutura e função dos sistemas
lóticas, com cedência e deposição de materiais nas dimensões longitudinal e lateral, podendo
ser vista como um impacte positivo.
Vegetação ribeirinha (macrofítica e ripária): A fase de desativação permitirá a
recolonização gradual do ecótono ripário pelas espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas da
região, assim como da vegetação macrofítica.
Fauna macrobentónica: A fauna macrobentónica típica de zonas lênticas tenderá a diminuir
e dar lugar novamente ao aparecimento de taxa típicos de sistemas lóticos. Com a restituição
das características lóticas serão novamente criadas condições para a fixação da fauna
macrobentónica original, pelo que o impacte será positivo.
Fauna piscícola: A capacidade biogénica do sistema lótico para suportar a fauna piscícola é
praticamente nula. Nesta conformidade o impacte tenderá a ser negativo pela eliminação do
ambiente lêntico. Por outro lado, a perda do valor socioeconómico resultante do
desaparecimento da pesca lúdica e desportiva poderá também ser visto como um impacte
negativo.

127

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

Em suma, dado o elevado valor ecológico e importância para a manutenção da
biodiversidade, o impacte que resultará da fase de desativação será maioritariamente
positivo, certo, permanente, direto e significativo, com exceção da fauna piscícola
cujos impactes se revelam negativo, certo, permanente, direto e significativo.

B1 Fauna
A desactivação da albufeira permitirá a recolonização da área, ainda que de forma lenta e a eliminação
das barreiras físicas, facilitando os movimentos da fauna. Por outro lado, o desaparecimento do espelho
de água levará a uma alteração dos hábitos que, entretanto, algumas espécies de mamíferos e aves
possam ter adquirido. Relativamente aos anfíbios e répteis, a restituição das condições originais

conduzirá a um impacte positivo pela evolução no sentido da recuperação das densidades e
estruturas de sistemas lóticos da região; ou negativo, caso se analise na perspetiva de
poderem ser diminuídas as condições ambientais para a reprodução e crescimento das
populações que os ambientes lênticos, por norma, fomentam nas espécies destes grupos
faunísticos em particular.
Assim, para esta situação prevêem-se impactos maioritariamente positivos, certos, diretos e
indiretos, significativos.

B2. Flora e Vegetação
Para esta fase, espera-se a gradual recolonização da área disponibilizada, prevendo-se um
aumente de plantas pioneiras, numa primeira fase, dando lugar a uma rápida sucessão
vegetal, devido à possibilidade de queda de sementes a partir das áreas adjacentes, mais
elevadas. Neste sentido, os impactos esperados para esta fase serão positivos, certos,
diretos e significativos.

6.8

Socioeconomia

Depois de apresentada a situação de concelho de Alfandega da Fé, antes da construção da
Barragem, o que passou essencialmente por uma caracterização dos moldes em que se
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pratica no território a atividade agrícola, procedendo também à caracterização dos
produtores agrícolas, há agora que tentar identificar o que possam ser considerados como
os principais impactes decorrentes da construção da barragem, condutas que atravessar e
estabelecimento do espelho de água.

6.8.1 Fase de construção
Esta fase é marcada pela criação de um conjunto de infra-estruturas localizadas nas
freguesias de Gebelim e Soeima, e de Agrobom, Vale Pereiro e Saldonha.
A construção das infra-estruturas mencionadas introduzirá perturbações no território que
poderão

sem

dúvida

condicionar/inviabilizar

algumas

das

atividades

agrárias

aí

desenvolvidas. Prevê-se assim que os levantamentos de terra vão implicar o abate de árvores
que irá sem dúvida repercutir-se na produção agrícola e florestal bem como nos rendimentos
gerados por estas atividades. A título de exemplo, pode-se referir o provável abate de oliveiras
e amendoeiras e /ou outras árvores de fruto, e na atividade florestal o arranque de sobreiros,
pinheiros (entre outras espécies florestais) o que obviamente poderá vir a ter repercussões
negativas no rendimento dos agricultores. Todas as mobilizações do terreno ocorrido nesta
fase podem também dificultar/ inviabilizar, mais ou menos temporariamente, algumas das
tarefas associadas às atividades do território. De entre estas salienta-se por exemplo a
supressão de rotas de circulação (caminhos/estradas) habitualmente utilizadas para
transporte de fatores de produção e produções agrária, ou apenas na circulação nas pessoas
e animais (rebanhos) nas lides deste sector.
- Como pontos positivos, nesta fase, vemos a hipótese de se gerar localmente a criação de
emprego para os que aí residem que poderão usufruir, ainda que temporariamente de
algumas outras hipóteses de atividade remunerada fora da agricultura o que lhes dará uma
oportunidade local de diversificação dos rendimentos.

- Pode também verificar-se a atracão de mão-de-obra exterior à região o que pode neste
período animar a atividade comercial existente no território.
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6.8.2 Fase de exploração
Após a construção da barragem e estabelecido o espelho de água irá ficar inundada uma área
significativa na freguesia de Vilar Chão, o que vai implicar a supressão de utilização agrária
do território inundado. Haverá assim uma diminuição da superfície agrícola utilizada e da
Superfície Florestal das explorações agrícolas aí localizadas.
- Como impactos positivos, apontamos as hipóteses de reconversão da agricultura praticada
em regadio o que comportará um aumento importante das produtividades nesta atividade e
possibilitará ainda a introdução de novas culturas.
- Em face desta revitalização do sector agrícola poderão surgir condições no sector terciário
local para a transformação e comercialização das produções agrícolas.
- Dada a existência do espelho de água e caso este venha a poder ser utilizado também em
atividades de lazer, verificar-se -á também um desenvolvimento da atividade turística neste
território.

6.9

Ordenamento do território

A identificação, caracterização e avaliação das implicações no ordenamento jurídico do
território abrangido pelo Projeto realizou-se mediante uma avaliação da sua compatibilidade
e/ou conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território (IGT) aplicáveis, com as
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública estabelecidas, bem
como também com as eventuais medidas preventivas existentes. Com base nessa análise
aos condicionamentos inerentes, indicam-se os procedimentos necessários acautelar,
baseados na análise técnica e ambiental das eventuais consequências do projeto sobre o uso
em causa e respetiva a dinâmica territorial.
Entre os Instrumentos de Gestão do Território (IGT) aplicáveis no território abrangido pelo
Projeto e vinculativos de entidades públicas encontram-se o Plano Nacional de Política de
Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Sectorial de Gestão da Região Hidrográfica do
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Douro (PGRH_BH3), o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano
(PROF_NE), e o Plano Director Municipal de Alfândega da Fé (PDM).
São servidões administrativas ou restrições de utilidade pública em vigor com incidência na
área do Projeto, o Domínio Público Hídrico (DPH) constituído pelo leito e margens da Ribeira
de Gebelim, bem com as suas zonas inundáveis, áreas de risco de incêndio alto e muito alto,
e a Reserva Ecológica Nacional. Não foram identificadas quaisquer medidas preventivas
existentes.
Relativamente ao território abrangido pelo projeto, o PNPOT não apresenta qualquer opção,
remetendo unicamente para o plano sectorial respetivo, o PGRH_BH3.

6.9.1 Fase de construção
Durante a fase de construção estarão em causa obras para a derivação dos caudais afluentes
durante o período chuvoso, a montagem e desmontagem do estaleiro, a desmatação e
limpeza da superfície ocupada pela albufeira, as escavações e os aterros inerentes aos
diferentes órgãos da barragem, a pavimentação do coroamento, e a execução de caminhos
de acesso com quatro metros de largura. Os seus impactes, porque limitados no tempo, não
colidem com os objetivos e as medidas envolvidas o PNPOT, PGRH_BH3 e PROF-NE, nem
são relevantes nas áreas contempladas no âmbito das condicionantes legais.

6.9.2 Fase de exploração
No que se refere ao descritor Ordenamento do Território, importa salientar a necessidade de
uma redefinição dos limites atuais da Reserva Ecológica Nacional (REN), uma vez que parte
da atual linha de água será submersa após o enchimento da albufeira.
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6.9.3 Fase de desativação
Na fase de desativação, estando em causa a renaturalização do espaço, tal implicará a
restituição da área do Projeto à Reserva Ecológica Nacional (REN).

6.10 Património arquitetónico e arqueológico
6.10.1 Fase de construção
Nesta fase em que se irá criar um conjunto de infra-estruturas propõem-se que haja um
acompanhamento arqueológico minucioso, pois aquando da movimentação das terras pode
surgir algum material importante do ponto de vista arqueológico. Apesar de não ter sido
detetada a presença de vestígios, eles poderão surgir com as escavações e mobilização de
solos. Por se entender que essa possibilidade é demasiado incerta, não se indicam impactos
ao nível arqueológico para esta fase.

6.10.2 Fase de exploração
Após a fase de construção, e se esta não trouxer nenhuma evidência a descoberto, não se
prevê impactes negativos nem positivos na fase de exploração.

6.10.3 Fase de desativação
Na fase de desativação, as infra-estruturas devem ser re-aproveitadas de forma a minimizar
o impacte que causam na paisagem. Não estão previstos impactos nesta fase.
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6.11 Paisagem
A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade
visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, permite sintetizar o impacte
do Projeto na área de estudo. De acordo com a abordagem efetuada, os impactes
considerados têm em conta a visibilidade avaliada no próprio local e em ambiente SIG
(sistema de informação geográfico). Atendendo do carácter desta paisagem, ponderando a
sua qualidade visual e a sua capacidade de absorção visual, considera-se, quer pela
ocupação do solo, quer pelos efeitos visuais que dela decorrem e as respetivas condições
naturais de relevo e vegetação, possuidora de uma Capacidade Paisagística Elevada, pouco
vulnerável à intrusão de elementos exógenos, possuindo, uma Sensibilidade Visual Reduzida
(Figura 6.1).

Figura 6.1 - Extensão e intensidade da visibilidade do Projeto.
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6.11.1 Fase de construção
Durante a fase de construção, para além da área afetada pela construção do coroamento da
barragem, respetivas estruturas de suporte e restante órgãos de exploração e segurança, a
paisagem será particularmente afetada pela construção das vias de acesso rodoviário ao
coroamento e à estrutura de saída da barragem a implantar na margem norte a jusante. A
natureza rochosa e forte declive da situação obrigará a trabalhos de aterro e escavação de
magnitude e impacto visual significativos, pese embora a sua mitigação pela circunstância de
uma bacia visual extremamente limitada, prevendo-se o inerente impacte visual, sempre
limitado pela exiguidade da respetiva bacia visual.

6.11.2 Fase de exploração
A substituição por uma albufeira dos componentes de uso do solo atuais – matos densos com
alguma parcela de olival e uma galeria ribeirinha dominada por plantações de choupo – não
contém particular impacte no carácter e na qualidade visual, não contribuindo de forma
significativa qualquer degradação da paisagem atual, marcada atualmente por fortes traços
de abandono, pese embora o contraste entre carácter natural atual e artificial a introduzir.

6.11.3 Fase de desativação
A desativação da barragem com reposição dos componentes de uso do solo atuais – matos
densos com alguma parcela de olival e uma galeria ribeirinha dominada por plantações de
choupo – tal como a anterior introdução da albufeira, não conterá igualmente particular
impacte no carácter e na qualidade visual, não contribuindo de forma significativa qualquer
uma desvirtuação da paisagem anteriormente transformada, continuando a ser marcada,
como atualmente, por fortes traços do relevo e da utilização que nessa altura seja a
determinada pelo contexto socioeconómico.
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7 Medidas mitigadoras de impactes negativos
7.1

Considerações gerais

Neste capítulo procede-se a uma análise das medidas que poderão minimizar ou eliminar os
principais impactes negativos previstos, e potenciar os impactes positivos, inerentes à
execução do projeto de construção da Barragem de Gebelim.
De forma a reduzir a magnitude e importância dos impactes devem ser compensados os
efeitos negativos, pelo que é de todo o interesse promover as medidas mitigadoras
apresentadas em seguida.

7.2

Medidas mitigadoras de carácter geral

Em seguida, apresenta-se um conjunto de normas de carácter geral que deverão ser
consideradas nas fases posteriores de desenvolvimento do projecto, devendo constituir
obrigações para o empreiteiro, constando no Caderno de Encargos das obras que vierem a
integrar a empreitada para a construção da barragem:
▪

Programação das obras, de modo a que a fase de limpeza e movimentação geral das
terras para a execução das obras, onde se verificam acções que envolvem a exposição
do solo a nu ocorra preferencialmente no período seco. A programação das obras de
modo a não coincidir com a época das chuvas permite evitar os riscos de erosão,
transporte sólido e sedimentação. Caso contrário, o empreiteiro deverá adoptar as
medidas necessárias para o controlo dos caudais gerados na zona de obras, com vista
à diminuição da respectiva capacidade erosiva.

▪

Os trabalhos que causem maior perturbação, nomeadamente, as betonagens das
fundações devem concentrar-se no tempo, evitando que a execução destes trabalhos
seja no período de Abril a Junho, por ser a época de reprodução para algumas espécies
existentes na área em estudo.
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As áreas naturais, com valor ecológico, existentes na envolvente da albufeira devem ser
assinaladas e vedadas antes das obras.

▪

O Dono de Obra deve indicar aos trabalhadores quais os procedimentos
ambientalmente adequados a ter na obra e sobre as sanções a aplicar no caso do não
cumprimento da legislação sobre Segurança e Higiene no Trabalho.

▪

Na medida do possível, as áreas de empréstimo de terras para o aterro da barragem
deverão situar-se dentro da área a inundar. Quando tal não for possível, deverão
localizar-se o mais próximo possível do local da barragem e o projecto deverá prever a
sua recuperação paisagística após a realização da obra.

▪

O estaleiro deverá, sempre que possível, localizar-se dentro da área a inundar.

▪

Antes de se proceder à instalação do estaleiro terá que ser feito o balizamento e, só
após parecer favorável por parte da fiscalização, se poderá proceder à sua montagem.

▪

Se a proposta de localização do estaleiro for para um local ainda não prospectado
arqueologicamente essa prospecção deverá ser efectuada e apresentados os trabalhos
para avaliação.

▪

Antes de se proceder à abertura de caminhos estes deverão ser devidamente
assinalados no terreno. Após reconhecimento no local por parte dos técnicos da
fiscalização e depois de parecer favorável sobre os mesmos, as zonas a intervencionar
deverão ser devidamente balizadas com uma margem de 4 m para cada lado, ficando
os percursos dos veículos e máquinas limitados a essas faixas.

▪

Criação de um sistema de drenagem na zona da obra, incluindo a construção de bacias
de retenção de sedimentos, em função dos caudais.

▪

Armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes da obra em locais e
condições adequadas a indicar pela fiscalização, para posterior transporte para local e
depósito autorizado, a efectuar por operadores de gestão de resíduos creditados pelo
Instituto de Resíduos.

▪

Os resíduos verdes resultantes da desmatação das zonas a serem intervencionadas e
da zona que ficará submersa pela albufeira deverão ser armazenados em pargas, fora
da área da albufeira, em locais relativamente planos e afastados das linhas de água.

▪

Delimitar com fita sinalizadora as ocorrências de interesse patrimonial passíveis de
afectação, mesmo que indirecta.

▪

Acompanhamento arqueológico da obra durante as operações que impliquem remoção
do solo, desmatação e decapagens superficiais.
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Após conclusão dos trabalhos todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão
ser limpas, devido à eventual permanência de materiais que possam comprometer a
qualidade da água.

▪

Reparação do pavimento danificado nas vias utilizadas nos percursos de acesso à
barragem, pela circulação de veículos pesados durante a construção.

▪

Proceder à recuperação de zonas intervencionadas logo que os trabalhos terminem, em
particular, próximo das linhas de água e nas zonas de maior declive.

7.3

Solos e uso dos solos

Nas áreas cobrindo o conjunto de estruturas temporárias de apoio à construção, incluindo
zonas de circulação de maquinaria, medidas de remediação após a conclusão da obra devem
ser garantidas, com vista à recuperação dos solos afetados. Estas áreas devem ser
descompactadas mecanicamente e devem ser criadas condições para o rápido
restabelecimento da vegetação pré-existente mediante sementeira de misturas de espécies
herbáceas pratenses e plantação de espécies arbustivas autóctones. O restabelecimento da
vegetação é importante para limitar ou anular o carácter diferido e indireto que este impacto
pode também configurar, uma vez que as zonas em apreço estarão expostas à erosão.

7.4

Clima e meteorologia

Dada a reduzida magnitude e significância do impacto e atendendo à sua natureza, não há
lugar a medidas de remediação e recuperação. Por outro lado, as medidas de adaptação à
condição pós-construção do empreendimento apenas poderiam dizer respeito às áreas
marginais vizinhas nas quais o uso da terra não é, na sua maioria, produtivo (matos) e os
valores naturais e paisagísticos a exigir defesa têm extensão residual ou nula. Neste contexto,
não se justifica pois a aplicação de medidas no âmbito deste descritor.
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Recursos hídricos

Não se prevê medidas de remediação e recuperação, mas é recomendável atenção acrescida
ao uso da terra na bacia. De facto, o controlo da erosão nas vertentes, assegurando cobertura
vegetal eficaz e práticas culturais conservativas, é essencial para a redução do sedimento
carreado para a albufeira. Uma gestão menos atenta do território nesta área, determinando
perda acelerada de solo nas encostas e a acumulação continuada de sedimentos no leito da
albufeira, traz consequências negativas de grande significado para a vida útil do
empreendimento

7.6

Qualidade do ar

Da análise dos impactes do projeto na qualidade do ar que foi efetuada no ponto 6.5 concluiuse que não seria de esperar a ocorrência de efeitos significativos a este nível. No entanto,
algumas medidas cautelares deverão ser observadas, de modo a não permitir o agravamento
de eventuais situações de maior impacte. Durante a fase de construção deverão ser
observadas as seguintes recomendações gerais:
•

Os locais que venham a ser destinados a zonas de estaleiro, parqueamento de
máquinas e viaturas pesadas, ou de depósito de materiais, deverão ser localizados o
mais distante possível de zonas sensíveis, designadamente de habitações;

•

Tendo em conta a época do ano em que se realizem as obras, deverá ser definido um
esquema de realização regular de aspersão com água das zonas de solo descoberto,
de terra batida, de modo a reduzir significativamente o levantamento de poeiras
originado quer pela ação do vento quer das máquinas em movimento. Esta operação
deverá ser especialmente atendida se as obras forem efetuadas durante a época seca;

•

No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição
atmosférica, nomeadamente de centrais betuminosas ou de betão, estas deverão ser

138

EngiRecursos

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Gebelim

CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

Relatório

providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes e colocadas também o
mais distanciado possível das áreas habitacionais.

7.7

Ruído

Como foi referido no ponto 6.6, os principais impactes do projeto ao nível do ruído deverão
ocorrer na fase de obra, sendo que ainda assim se prevê pouco significativos. Na fase de
exploração não se esperam impactes a este nível. Em todo o caso, apresentam-se em seguida
algumas recomendações para minimização das emissões de ruído na fase de obra:
•

Utilizar, se possível, máquinas e equipamentos pouco ruidosos;

•

Isolar máquinas e equipamentos mais ruidosos: usar painéis isolantes específicos, em
redor de máquinas ou de zonas de obra, com o efeito de isolar o ruído em casos mais
críticos;

•

Informar os habitantes sujeitos ao ruído de construção do Plano de Trabalhos,
incluindo estimativas da duração das obras;

•

Evitar obras durante o período noturno;

•

A eventual utilização de explosivos deve ser efetuada apenas nos dias úteis, durante
o período diurno, de forma a evitar emissões de ruído durante a noite e aos fins-desemana e feriados;

•

7.8

Efetuar a monitorização de ruído nos locais mais sensíveis durante a obra.

Sistemas ecológicos

As medidas de mitigação propostas no EIA têm por objetivo minimizar e/ou compensar os
efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos resultantes da implementação da Barragem
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de Gebelim. Segue-se, assim, a identificação das medidas que se consideram mais relevantes
por fase do Projeto:

Fase de construção:
•

Proteção dos valores naturais e patrimoniais nas áreas de construção, minimizando o
conflito entre a perturbação e a preservação das habitats e ecossistemas.

•

Promover a localização do estaleiro de obra em local de fácil acesso, suficientemente
afastado do curso de água; Minimizar as construções de infraestruturas e pisoteio do
leito de cheia.

•

Evitar a impermeabilização de áreas no interior do estaleiro, exceto em condições
estritamente necessárias, caso da existência de produtos contaminantes.

•

Promover a estabilidade dos taludes durante a execução das operações de
desmatação, desarborização e movimentação de terras; Utilizar, caso seja possível,
os acessos anteriormente existentes.

•

Proceder à realização de movimentações de terra em época seca, com recurso a regas
periódicas nas áreas afetadas, para evitar a dispersão de poeiras.

•

Armazenar os materiais provenientes de movimentações de terra afastado dos
ecossistemas aquáticos, de modo a evitar a colmatagem do leito do rio e minimizar o
transporte de sólidos; Evitar o armazenamento a jusante da barragem em leito de
cheia.

•

Assegurar que os materiais escavados sejam preferencialmente utilizados como
materiais de empréstimo na construção.

•

Respeitar o faseamento da obra para evitar afetações desnecessárias sobre o coberto
vegetal; Evitar as desmatações acima da cota do NPA (620m).

•

Remover rapidamente os resíduos lenhosos originados pelas operações de
desmatação e desarborização, evitando a sua deposição no leito da ribeira.

•

Restringir a circulação de máquinas e equipamentos a zonas previamente delimitadas
e afetas à área de construção e assegurar o seu parqueamento em local devidamente
apropriado com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de
derrame.
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Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando
nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido
de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras.

•

Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante
para cada um dos equipamentos ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos,
efetuando revisões periódicas aos veículos e maquinaria de forma a verificar as suas
condições de funcionamento e, consequentemente evitar que os seus níveis de
potência sonora admissíveis sejam violados.

•

Garantir que a circulação de veículos seja efetuada a uma velocidade controlada.

•

Limitar o funcionamento dos equipamentos ruidosos e a circulação de máquinas
pesadas e viaturas de transporte de materiais, ao período diurno para evitar situações
de incomodidade para os habitantes das localidades atravessadas (Gebelim, Vila
Nova).

•

Proceder, se necessário, à reparação das vias de circulação utilizadas para acesso à
obra após a conclusão da fase de construção.

•

Implementar as medidas de caráter ambiental e de higiene e segurança do pessoal
preconizadas na legislação aplicável.

•

Proceder ao registo topográfico, fotográfico e, quando necessário, à realização de
escavações arqueológicas nas ocorrências patrimoniais identificadas, de acordo com
as orientações técnicas de um arqueólogo.

•

A utilização de solos coluviais para utilização na construção do paredão deve ter em
conta a possível deteção de ocorrências arqueológicas e supervisionadas por um
técnico da especialidade

•

Concluída a construção os acessos provisórios e os estaleiros deverão ser
renaturalizados de acordo com um Projeto de Reabilitação Ambiental e Integração e
Paisagística.

•

Manutenção dos pequenos açudes de nível constante, localizados a jusante e
montante da barragem e albufeira de Gebelim.

•

Dar início aos trabalhos preferencialmente após o período de reprodução da maioria
dos animais (i.e. após a primavera).

•

A utilização de materiais inertes para o paredão deve ser proveniente de pedreiras já
existentes ou de locais que se situem abaixo do nível da albufeira.
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As zonas escarpadas devem ser protegidas de perturbação direta, nomeadamente
uma escarpa de maior dimensão que se encontra a cerca de 900 a jusante da
localização do paredão, dada a sua relevância para a fauna rupícola.

•

Limitar o corte de árvores, principalmente sobreiros e azinheiras, ao estritamente
necessário. As operações de corte da vegetação devem ser monitorizadas por um
técnico florestal

Fase de exploração:
•

Assegurar a manutenção regular das margens da albufeira, procedendo à execução
de operações que venham a ser necessárias.

•

Proceder ao controlo da vegetação exótica e/ou invasora que se venha a instalar nas
áreas envolventes à albufeira.

•

Assegurar a limpeza e manutenção do descarregador.

•

Assegurar a manutenção de um regime de caudais ecológicos.

•

Implementação de medidas de gestão e ordenamento dos ecossistemas aquáticos e
terrestres situados na envolvente.

•

Ponderar a valorização do plano de água para fins recreativos e de lazer, regrando a
sua utilização, com incentivo à promoção de atividades de ordenamento e
desenvolvimento económico resultantes da criação de um novo ambiente aquático
(albufeira da barragem).

•

Controlo da poluição doméstica na bacia hidrográfica e na proximidade da albufeira da
barragem.

•

Promover um Plano de Recuperação biológica e integração paisagística.

Fase de desativação:
•

Implementar um plano de desativação que incida sobre o desmantelamento do
estaleiro de obra e sobre a demolição dos equipamentos hidráulicos.

•

Promover a recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas,
privilegiando a utilização de espécies locais.
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Proceder à obtenção das autorizações necessárias para a execução das operações
de plantação e sementeira que venham a ser necessárias, nos termos da legislação
em vigor.

•

Facilitação do processo de recolonização vegetal, controlando o surgimento de
eventuais espécies invasoras na área da albufeira, entretanto desocupada.

•

Proceder à recolha e encaminhamento para tratamento adequado de todos os
resíduos e efluentes produzidos durante as operações de desativação.

•

Implementar as medidas de caráter ambiental e de higiene e segurança do pessoal
preconizadas na legislação aplicável.

7.9

Socioeconomia

As perturbações decorrentes da construção em termos paisagísticos poderão vir a ser
minimizadas, com a replantação de árvores e até alguns tipos de mobilizações do terreno. O
corte de árvores que vier a ocorrer irá com certeza gerar impactos socioeconómicos àqueles
que as possuíam. Haverá perda de nível do rendimento anual decorrente da cessação da
exploração das árvores arrancadas (por exemplo a extração da cortiça, colheita de amêndoa
e azeitona ou cortes finais de madeira no caso poe exemplo de pinhal). Suponho que a nível
do concelho deverá ser feito um levantamento dos diferentes proprietários e agricultores
lesados, bem como uma avaliação das perdas que os atingirão, de forma a que possam ser
compensados.

Apesar da construção da barragem poder vir a ter os impactos positivos atrás já avançados,
estes podem não atingir todos os atores no terreno de igual forma (para o que concorrerá
também a localização das infra-estruturas e as características do território).
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7.10 Ordenamento do território
A desafetação da Reserva Ecológica Nacional da área de implantação e enchimento da
barragem será uma inevitabilidade.

7.11 Património arquitetónico e arqueológico
Tendo em conta o reduzido impacte do projeto ao nível deste descritor, conforme descrito no
ponto 6.10, não são propostas medidas de minimização de impactes ao nível do património
arquitetónico e arqueológico.

7.12 Paisagem
Dada a natureza do impacte, situando-se este maioritariamente na esfera visual, no que
respeita à identificação de medidas de minimização específicas, considera-se que as
seguintes medidas de minimização de carácter geral apresentadas compreendem uma
atenuação dos impactes identificados no âmbito da análise efetuada de acordo com o impacte
que se lhes associa.
•

Elaboração de um Plano de Enquadramento Paisagístico, com vista à integração na
paisagem das infra-estruturas construídas e novos elementos criados, como medida
compensatória dos elementos destruídos;

•

Na Fase de Exploração e Desativação, de forma a garantir a integração paisagística e
a valorização do Projeto, deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a
revestimento vegetal, assegurando-se, deste modo, a preservação do coberto vegetal
e a estabilização de taludes.
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Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não
atingidas por movimentos de terra, através de sinalização adequada, de modo a não
ser afetada com a localização de estaleiros de obra de construção e desativação,
depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os de
possíveis “toques” com origem em maquinaria pesada, uma vez que, a longo prazo
poderão danificar ou mesmo eliminar o exemplar vegetal atingido.

•

A escolha do local de estaleiro de obra de construção e desativação e de depósitos
provisórios deverá ser efetuada de modo a garantir a não afetação de áreas que ainda
não se encontrem intervencionadas, num local afastado de linhas de água e de
Reserva Ecológica Nacional. Deverá situar-se próximo de acessos já existentes,
sendo garantida a recuperação do próprio local de instalação deste. Devem ainda as
ações construtivas e de deposição de materiais, circulação de pessoas e maquinaria,
ser restringidas às áreas balizadas para o efeito.

•

As operações de desmatação e de movimentações de terras deverão ser restringidas
ao estritamente necessário, em termos de espaço e tempo, minimizando-se, assim, a
afetação de áreas adicionais de solo e vegetação.

•

Deverá proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja movimentos de
terra, circulação de veículos e de máquinas, principalmente durante o período estival,
de modo a reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação e
outros elementos circundantes.

•

As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão respeitar o disposto no DecretoLei n.º 565/99 de 21 de dezembro de 1999, devendo, sempre, optar-se por espécies
de cariz autóctone, possuidoras de maior valor ecológico e adaptabilidade ao local.

•

O material resultante das escavações não deverá ser colocado em local que venha a
ser intervencionado, devendo, antes, ser colocado na área afeta à construção.
Posteriormente, e por acordo com a Câmara Municipal, o material excedente
resultante de escavações, caso exista, deverá ser removido para local adequado.

•

De modo a acautelar a criação de uma zona em torno da barragem – decorrente da
oscilação sazonal da barragem – com períodos críticos nas épocas mais secas do
ano, deverão ser introduzidas nesta faixa de terreno (entre a cota máxima de
enchimento da barragem e o seu nível mínimo de exploração) espécies que resistam
a estas variações de nível de água, subsistindo tanto perante uma prolongada
ausência de água, como a períodos de inundação.
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Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação
paisagística dos principais elementos afetados, através da implementação de um
adequado projeto de requalificação e valorização paisagística, onde se preveja o
restabelecimento da estrutura vegetal característica do local, privilegiando a utilização
de formas arbóreas e arbustivas autóctones ou adaptadas, mais adequadas
edafoclimaticamente, de menor exigência ao nível dos recursos logísticos e humanos,
para a sua manutenção.
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8 Análise de riscos
O Regulamento de Segurança de Barragens foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 344/2007, de
15 de outubro, o qual revogou o anterior Regulamento (Decreto-Lei nº 11/90, 6 de janeiro).
Os riscos mais significativos de segurança resultam, maioritariamente, na incapacidade de
retenção da barragem, seja diretamente devido ao galgamento por insuficiência do
descarregador, seja diretamente, por exemplo, na sequência de um sismo.
O acidente de caráter excecional e de consequências mais graves consiste na rotura da
barragem, com propagação de energia para jusante através da inundação e subsequentes
prejuízos económicos, ambientais entre outros.
Segundo Almeida (1982) é nas barragens de aterro (terra ou enrocamento) que se verifica o
maior número de acidentes (76% dos casos). Nesta conformidade, os riscos de segurança,
decorrem da rotura da barragem. No entanto, a aplicação das mais recentes normas de
projeto, associado às novas tecnologias de construção e a implementação de sistemas de
monitorização em fase de exploração permitem tomar as medidas corretivas adequadas para
garantir a segurança
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9 Síntese de impactes
Sistemas ecológicos
A) Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
O resumo dos impactes, positivos e negativos nas diferentes fases de construção,
exploração e desativação podem ser visualizáveis na Tabela 9.1.
Tabela 9.1 - Qualificação e quantificação dos parâmetros de caracterização dos impactes identificados.
Impactes

Tipo de
Impacte

Grau de
Certeza

Duração

Natureza

Magnitude

Indireto

Pouco

Fase de Construção
Qualidade Físico- Química

Negativo

Provável

Temporário

da água

significativo

Hidromorfologia

Negativo

Certo

Permanente

Indireto

Significativo

Vegetação ribeirinha e

Negativo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Negativo

Provável

Permanente

Indireto

Significativo

Indireto

Pouco

aquática
Fauna macrobentónica

Fase de Exploração
Qualidade Físico-Química

Negativo

Provável

Temporário

da água

significativo

Hidromorfologia

Negativo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Vegetação ribeirinha e

Negativo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Fauna macrobentónica

Negativo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Fauna Piscícola

Positivo/

Provável

Permanente

Indireto

Significativo

aquática

negativo
Fase de Desativação
Qualidade Físico-Química

Positivo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Positivo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

da água
Hidromorfologia
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Vegetação ribeirinha e

Positivo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Fauna macrobentónica

Positivo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

Fauna Piscícola

Negativo

Certo

Permanente

Direto

Significativo

aquática

* Não foi detetada a presença de peixes; ** não foram detetados sinais da presença de toupeira-de-água.

B1 Fauna
O resumo dos impactes, relativos à fauna terrestre vertebrada, nos seus diversos subgrupos
e para as diferentes fases (construção, exploração e desativação) encontram-se resumidos
de forma simplificada na Tabela 9.2.
Tabela 9.2 - Qualificação e quantificação dos parâmetros de caracterização dos impactes identificados
Impactes

Tipo de
Impacte

Grau de
Certeza

Duração

Natureza

Magnitude

Significativo

Fase de Construção
Vertebrados terrestres

Negativo

Provável e

Temporário

Direto e

Certo

e

Indireto

Permanente
Fase de Exploração
Vertebrados terrestres

Positivo

Provável

Permanente

Direto e

Pouco

indireto

Significativo

Direto

Significativo

Fase de Desativação
Vertebrados terrestres

Positivo/

Certo

Permanente

Negativo

B2 Flora e Vegetação
Tendo em conta a flora que será afetada por este empreendimento, os impactos mais
relevantes estão relacionados com o corte do sobreiros e azinheiras, bem como sobre os
habitats que serão alterados e destruídos. Na Tabela 9.3 encontram-se listados os principais
impactos previstos para a floras e comunidades vegetais.
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Tabela 9.3 - Qualificação e quantificação dos parâmetros de caracterização dos impactes identificados.
Impactes

Tipo de
Impacte

Grau de
Certeza

Duração

Natureza

Magnitude

Permanente

Direto e

Significativo

Temporários

indireto

Fase de Construção
Flora e Vegetação

Negativo

Certo

Fase de Exploração
Flora e Vegetação

Negativo

Provável

Permanente

Direto e

Pouco

indireto

Significativo

Direto e

Significativo

Fase de Desativação
Flora e Vegetação

Positivo

Certo

Permanente

indireto

Paisagem
Tendo em conta a análise da Paisagem efectuada por comparação com a situação de
referência existente, entende-se que o quadro de impactes registado é globalmente pouco
significativo, associado maioritariamente às fases de construção e de exploração. Como
referido, a inserção de novos elementos irá provocar sempre um impacte na Paisagem. A
análise dos diferentes elementos de projeto evidencia aspectos do mesmo, nomeadamente
ao nível da tradução de possíveis impactes negativos que importa atenuar ou mitigar, de
acordo com as medidas de minimização específicas enunciadas, assegurando a integração e
valorização paisagística da infra-estrutura (Tabela 9.4).

Tabela 9.4 - Síntese de impactos para a paisagem
Impactes sobre o
Ordenamento e Paisagem

Tipo de
Impacte

Grau de
Certeza

Duração

Natureza

Permanente

Directo

Magnitude

Fase de Construção

Ordenamento jurídico

Negativo

Certo

Pouco
significativo
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Identidade da Paisagem

Negativo

Certo

Temporário

Indirecto

Significativo

Harmonia da Paisagem

Negativo

Certo

Temporário

Directo

Significativo

Diversidade da Paisagem

Negativo

Provável

Permanente

Directo

Negativo

Provável

Temporário

Indirecto

Sensibilidade Visual da
Paisagem

Pouco
significativo
Pouco
significativo

Fase de Exploração

Ordenamento jurídico

Negativo

Certo

Permanente

Directo

Identidade da Paisagem

Negativo

Provável

Permanente

Indirecto

Harmonia da Paisagem

Negativo

Provável

Permanente

Directo

Diversidade da Paisagem

Negativo

Provável

Permanente

Directo

Negativo

Provável

Temporário

Indirecto

Sensibilidade Visual da
Paisagem

Pouco
significativo
Pouco
significativo
Pouco
significativo
Pouco
significativo
Pouco
significativo

Fase de Desativação
Pouco

Ordenamento jurídico

Positivo

Certo

Permanente

Directo

Identidade da Paisagem

Positivo

Provável

Permanente

Directo

Significativo

Harmonia da Paisagem

Positivo

Provável

Permanente

Directo

Significativo

Diversidade da Paisagem

Positivo

Certo

Permanente

Directo

Significativo

Positivo

Provável

Permanente

Directo

Significativo

Sensibilidade Visual da
Paisagem

significativo

Ordenamento do Território
No que se refere ao descritor Ordenamento do Território, importa salientar que o espaço em
causa não colide com os respetivos instrumentos de gestão territorial em plena eficácia,
nomeadamente no Plano Director Municipal, para além da necessidade de desafetação da
área de implantação do projeto da Reserva Ecológica Nacional.
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10 Programas de monitorização de impactes
Os Planos de Monitorização que se propõem no EIA incluem ações a desenvolver antes da
realização da obra, durante a fase de construção e depois da Barragem de Gebelim entrar em
funcionamento (ver Tabela 10.1, Tabela 10.2 e Tabela 10.3).
Incidem sobre os recursos hídricos e sobre a fauna e flora, conforme abaixo indicado:
•

Monitorização da qualidade da água: é proposto um plano de monitorização assente
na realização de uma campanha de amostragem da água da Ribeira de Gebelim antes
da obra, após a obra e durante todo o período de funcionamento com uma
periodicidade anual.

•

Monitorização da flora e vegetação: é proposto um plano de monitorização assente
no acompanhamento ambiental da área do EIA durante a fase de construção e
exploração, através da realização de visitas periódicas e amostragem, e da elaboração
de relatórios de visita.

•

Monitorização da fauna: é proposto um plano de monitorização assente na
realização de amostragens destinadas a avaliar a evolução da fauna terrestre e
aquática no perímetro da albufeira, durante a fase de construção e exploração.

•

Ordenamento do Território: é proposta a monitorização do incómodo ambiental
resultante do tráfego de veículos pesados durante a fase de construção, de forma a
aferir as suas repercussões sobre a qualidade de vida da população.

Na sequência dos Programas de monitorização poderá ser importante a Implementação de
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que garantam o acionar de mecanismos que
compensem os problemas que possam acontecer no decurso da monitorização permitindo a
integração entre a componente ambiental e a gestão do empreendimento.

Os programas de monitorização deverão ser adaptados a cada fase, conforme descrito
adiante:
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1)

Fase de Construção:

Tabela 10.1 - Monitorização a realizar durante o período de construção, localização dos inventários e respetiva
periodicidade.
Elementos

Periodicidade

Locais

4x ano (Outono, Inverno
e Primavera e verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de montante
(G1M) e de jusante (G3J)

Físico-químicos
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Cor
Turbidez
Carência Bioquímica de Oxigénio
Carência Química de Oxigénio
Condutividade
pH
Alcalinidade
Dureza
Nitratos
Nitritos
Azoto amoniacal
Azoto total
Ortofosfatos
Fósforo Total
Oxidabilidade
Oxigénio Dissolvido*
Taxa de saturação em Oxigénio*
Temperatura*
Hidromorfológicos

1x ano (primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Biológicos
Fitoplâncton

1x ano (verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna macrobentónica

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna piscícola

-

-

Macrófitas e vegetação ripícola

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna terrestre

1x ano (Primavera)

2 locais: habitats rupícolas a jusante e
zona de implantação da albufeira

Flora e vegetação

1x ano (Primavera)

3 locais, 1 em Sobreiral, 1 em
Azinhal, 1 em habitats rupícolas
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2)

Fase de Exploração:

Tabela 10.2 - Monitorização a realizar durante o período de exploração, localização dos inventários e respetiva
periodicidade.
Elementos

Periodicidade

Locais

4x ano (Outono, Inverno
e Primavera e verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de montante
(G1M) e de jusante (G3J)

Físico-químicos
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Cor
Turbidez
Carência Bioquímica de Oxigénio
Carência Química de Oxigénio
Condutividade
pH
Alcalinidade
Dureza
Nitratos
Nitritos
Azoto amoniacal
Azoto total
Ortofosfatos
Fósforo Total
Oxidabilidade
Oxigénio Dissolvido*
Taxa de saturação em Oxigénio*
Temperatura*
Hidromorfológicos

1x ano (primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Biológicos
Fitoplâncton

1x ano (verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna macrobentónica

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna piscícola

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Macrófitas e vegetação ripícola

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna terrestre

2x ano (Primavera e
Outono)

2 locais, a jusante e na albufeira e
margens

Flora e vegetação

1x ano (Primavera)

3 locais, 1 em Sobreiral, 1 em
Azinhal, 1 em habitats rupícolas
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3)

Fase de Desativação:

Tabela 10.3 - Monitorização a realizar durante o período de desativação, localização dos inventários e respetiva
periodicidade.
Elementos

Periodicidade

Locais

4x ano (Outono, Inverno
e Primavera e verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de montante
(G1M) e de jusante (G3J)

Físico-químicos
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Cor
Turbidez
Carência Bioquímica de Oxigénio
Carência Química de Oxigénio
Condutividade
pH
Alcalinidade
Dureza
Nitratos
Nitritos
Azoto amoniacal
Azoto total
Ortofosfatos
Fósforo Total
Oxidabilidade
Oxigénio Dissolvido*
Taxa de saturação em Oxigénio*
Temperatura*
Hidromorfológicos

1x ano (primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Biológicos
Fitoplâncton

1x ano (verão)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna macrobentónica

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna piscícola

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Macrófitas e vegetação ripícola

1x ano (Primavera)

3 locais: 1 na zona da albufeira
(G2ZB); 1 no sector lótico de
montante (G1M) e de jusante (G3J)

Fauna terrestre

2x ano (Primavera e
Outono)

2 locais, a jusante e na albufeira e
margens

Flora e vegetação

1x ano (Primavera)

3 locais, 1 em Sobreiral, 1 em
Azinhal, 1 em habitats rupícolas
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11 Lacunas de informação
Fauna
As lacunas de informação relativas à fauna referem-se essencialmente a alguma deficiência
na recolha de informação de campo, sobretudo relativamente a espécies menos conspícuas,
ou com hábitos noturnos. Em termos sazonais a informação também não está completa, na
medida em que pouca informação se conseguiu recolher no que respeita aos movimentos
migratórios ou a alterações de uso do habitat ao longo do ciclo anual de algumas espécies,
nomeadamente quirópteros e outros mamíferos, ou mesmo répteis e anfíbios. Por outro lado,
alguns locais junto do rio foram insuficientemente visitados, devido à escassez de tempo
disponível, dificultando todas as verificações necessárias ao estudo.
A necessidade de conhecimento adquirido sobre os impactos reais deste tipo de
empreendimentos sobre as comunidades de faunísticas ao longo do tempo resulta noutra
lacuna importante, uma vez que não há muita informação disponível sobre os efeitos deste
tipo de barragens na fauna, que possam servir de ponto de partida para estes estudos. De
facto, as barragens mais antigas não possuem estudos de situação de referência e algumas
barragens mais recentes, ainda se encontram sem, ou com poucos estudos à posteriori, que
facilitem um maior entendimento sobre as consequências deste tipo de perturbações.
Importa ainda referir, como lacuna técnica e de conhecimento, a dificuldade em compreender
e estudar os impactes complementares relativos aos efeitos das interrelações entre os
diferentes tipos de fauna, nomeadamente ao nível das relações predador-presa e que incluem
efeitos indiretos devido à alteração de habitats, a uma nova dinâmica do meio aquático e a
eventuais alterações climáticas à escala local, contribuindo para a alteração da estrutura das
comunidades vegetais e animais, não sendo contudo desprezável a importância deste efeito.
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12 Conclusões
Devido à necessidade de se proceder à desmatação da área de implantação da barragem, da
albufeira e dos acessos a construir ou a restabelecer, assim como, à movimentação geral de
terras e às betonagens dos orgãos anexos é a fase de construção que induz o maior impacte
negativo.
Nesta fase, esperam-se também outros impactes negativos, embora quase limitados ao local
da obra, nomeadamente ao nível do uso do solo, sistemas ecológicos, qualidade da água e
alterações na paisagem.
No entanto, se durante a fase de construção forem cumpridas as medidas de minimização
propostas os impactes negativos identificados poderão ser bastante atenuados.
Na fase de exploração destaca-se o impacte positivo ao nível da socioeconomia, resultado da
disponibilidade de água para rega, que proporcionará maiores produtividades, maior
diversidade de culturas e, consequentemente um aumento no rendimento dos agricultores.
Os impactes negativos prendem-se com a alteração do regime de escoamento da linha de
água, essencialmente no troço que se localiza imediatamente a jusante da barragem, facto
que será minimizado pela manutenção do caudal ecológico. A albufeira criada pela barragem
constitui um elemento valorizador da paisagem.
Face ao exposto, considera-se que a maioria dos impactes negativos se fazem sentir
sobretudo durante a fase de construção e que se forem aplicadas as medidas de minimização
propostas os impactes identificados serão em grande parte reduzidos. Neste enquadramento,
admite-se a ausência de efeitos negativos sobre o meio de tal forma graves que, por si só,
possam implicar a inviabilização do projeto, pois a Barragem de Gebelim não compromete de
forma significativa o equilíbrio ambiental da área em estudo.
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